
 
 

 التذكرة في علوم الحديث
 البن الملقن

 
 يخ الدكتورشال  معالي

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
 

  



 
 

 
2 

 2 (10) التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن

بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين:

قال الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن الملقن رحمه هللا تعالى في كتابه التذكرة 
وأشكره على آالئه وأصلي على أشرف الخلق محمد في علوم الحديث: هللَا أحمد على نعمائه 

وآله وأسلم وبعد فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي 
لى هللا أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه.  اقتضبتها من المقنع تأليفي وا 

الطعن في إسناده أقسام الحديث ثالثة: صحيح، وحسن، وضعيف. فالصحيح ما سلم من 
ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما والحسن ما كان إسناده 
دون األول في الحفظ واإلتقان ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي والضعيف ما ليس واحدا 

ليه صلى هللا ع-منهما وأنواعه زائدة على الثمانين المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي 
ا ويسمى ا كان أو موقوفا ا والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا أيضا  ويسمى موصوالا  -وسلم

كان  خاصة متصالا  -صلى هللا عليه وسلم-ا والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي أيضا  موصوالا 
أو نحوه  أو فعالا  أو غيره والموقوف وهو المروي عن الصحابة رضي هللا تعالى عنهم قوالا 

ا فيقال وقفه فالن على عطاٍء مثال ونحوه ا ويستعمل في غيره مقيدا كان أو منقطعا  متصالا 
والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي  أو فعالا  والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قوالا 

ن لم يكن كبيرا   -صلى هللا عليه وسلم-ا قال رسول هللا وجه كان والمرسل وهو قول التابعي وا 
ا فكل ا أيضا خفي إرساله والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا ومنه ما 

معضل منقطع وال عكس والمعلق هو ما هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر والمعنعن 
 )عن( كفالن عن فالن وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. :وهو ما أتي فيه بلفظ

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين 
 أجمعين، أما بعد:

فإن مصطلح الحديث أو علوم الحديث من أهم ما يدرسه طالب العلم ألهمية غايته وهو 
وال يمكن تمييز الصحيح من الضعيف المقبول من  -عليه الصالة والسالم-المضاف إلى النبي 

فة هذه القواعد التي سطرها أهل العلم في كتب المصطلح القواعد المعرفة بحال المردود إال بمعر 
الراوي والمروي بحال الراوي ناقل الخبر والمروي الذي هو متن الخبر فال يتأتى وال يتسنى لطالب 
العلم أن يعرف ذلك إال إذا قرأ المصطلح ويقرأ كتب المصطلح في بداية األمر على ما كتبه 

ن كانوا عالة على المتقدمين لكن العلماء الم تأخرون الذين جمعوا القواعد المتعلقة بهذا الفن وا 
ا من طالب العلم يتمرن على هذه القواعد وهذا الكتاب الذي بين أيدينا التذكرة كتاب صغير جد  

أصغر كتب المصطلح من أصغر كتب المصطلح هذا الكتاب الذي هو التذكرة يتذكر به الطالب 
ومنها إلى اختصار علوم  شيء من ذلك يرتقي بسببه بواسطته إلى النخبة مثال  ويتبصر به 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ثم إلى ألفية العراقي مع شروحها وبهذا التدرج يتسنى له أن يجمع  الحديث للحافظ ابن كثير مثال  
الطرق وينظر في األسانيد ويحكم على األحاديث فالعلم النظري ال يثبت بمجرده حتى يقرن 

ا حتى تطبق حتى تطبق تخرج د من معرفة الصحيح من الضعيف نظري  بالعمل ال تستفي
تجمع الطرق وتنظر في األسانيد والمتون على طريقة أهل العلم ثم بعد ذلك يتسنى لك األحاديث 

ويتيسر لك أن تكون من أهله ويقبل قولك فيه وبدون ذلك أعني حفظ القواعد والتطبيق عليها 
ا مواقع استعمالهم لهذه األحكام هذا هو الذي يهيئ ويولد ملكة ض  والنظر في أحكام أهل العلم وأي

ال فالعلم واسع متين منتشر ال يمكن اإلحاطة به ولذا لما  لطالب العلم يحكم بها على األحاديث وا 
ا أن ترجم الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ لإلسماعيلي قال: ومن عرف حال هذا الرجل جزم يقين  

ا معولهم على حفظ تام من لحاق المتقدمين المتقدمون عاصروا الرواة وأيض  المتأخرين على يأس 
األحاديث حتى وجد من يحفظ سبعمائة ألف حديث ستمائة ألف حديث خمسمائة ألف حديث 

يوجد من يحفظ   ٤٥المائدة:  ژ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژمتى يصل اإلنسان إلى هذه المرحلة؟ نعم 
ا ما يقال فالن يحفظ الصحيحين يحفظ اآلن والحفظ عاد األمل إليه بالبرامج التي نسمعها كثير  

المقصود يحفظ المتون والمختصرات لكن خير كثير ثم يحفظ زوائد السنن ثم زوائد  المسند ثم 
الناس يحلمون به  زوائد الموطأ ثم زوائد إلى أن يصل إلى زوائد البيهقي والمستدرك هذا ما كان

لكن العلم بالتعلم العلم بالتعلم فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الشأن يقرأ القواعد ويحفظ هذه 
القواعد ويطبق عليها ويكثر من الحفظ حفظ المتون وبعد ذلك يتسنى له أن يقال طالب حديث 

فظ وال مائة حديث الناس يتسارعون في إطالق األلفاظ يطلقون لفظ المحدث وكذا على من ال يح
بأسانيدها لكن كما يقول العوام زكاة الغنم منها يعني إذا كانت الغنم فيها ما فيها من الضعف 

ا مطوع الحنشل منهم فزكاتها منها وهذا حكم شرعي لكن العوام أكثر ما يطلقونه يقولون أيض  
ف حديث من منين صحيح العصر والوقت ما يسعف لحفظ مئات لحفظ سبعمائة ألف ستمائة أل

أين السيوطي في وقته وهو في نهاية التاسع وأوائل العاشر يحفظ مائتي ألف حديث ويقول لو 
وجدت أكثر لحفظت طيب وين سبعمائة ألف يحفظها أحمد وغيره ستمائة ألف خمسمائة ألف 
لكنهم يطلقون على الحديث ما هو أعم من ذلك ما يتحدث به اآلثار الطرق يعني حديث يروى 

ئة طريق يعدونه مائة حديث اآلثار وفتاوى الصحابة والتابعين كلها أحاديث فتبلغ هذه من ما
العدة ألن فيه بعض البرامج اآلن على الحاسوب وصلت إلى إلى خمسمائة ألف يعني بجمع 
الطرق واآلثار وأخبار تصل فال يقول قائل أن السنة ضاعت أو ضاع منها كثير ال الذي تحتاجه 

منه شيء األمة معصومة من التفريط بدينها مجتمعة يعني األمة مجتمعة ألن األمة ال يضيع 
العلم ألنه شريف ومن نبغ  هللا جل وعال تكفل بحفظ الدين فعلى طالب العلم يتعب نفسه في هذا

العبادات وغيرها أكثرها إنما وعال قدره وارتفعت منزلته وعرف كيف يتعبد ألن أكثر  نبلفيه 
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 4 (10) التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن

وفعله يعني يوجد إجمال في  -عليه الصالة والسالم-ويعرف بيانه من قول النبي  يعرف تفصيال  
القرآن يبينه النبي عليه الصالة والسالم في السنة فطالب العلم بأمس الحاجة إلى معرفة هذه 
القواعد والتطبيق عليها هذه التذكرة مأخوذة من كتاب اسمه المقنع له لنفس المؤلف ابن الملقن 

ختصر من كتاب ابن الصالح ابن الصالح هو الذي جمع أطراف هذا العلم يعني أول والمقنع م
ما كتب مما أفرد في هذا الفن كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي لكنه لبنة أولى فيها إعواز 
وفيها نقص كثير ثم بعد ذلك علوم الحديث للحاكم ثم المستخرج عليه ألبي نعيم ثم اإللماع 

د ذلك جمع أطراف هذه الكتب الخطيب ما من فن وعلم من علوم الحديث للقاضي عياض ثم بع
إال كتب فيه مؤلف جمعت هذه المؤلفات في كتاب اسمه علوم الحديث البن الصالح ثم بعد ذلك 
عكف الناس على هذا الكتاب فال يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر 

كثير من أهل العلم كالحافظ ابن  ختصرهفافلكه  ومعارض ومنتصر المقصود أن الناس داروا في
كثير والنووي في كتابيه التقريب واإلرشاد وابن الملقن في المقنع وكتب كثيرة في اختصار هذا 

ا من قبل جمع الكتاب يعني رزق من القبول ما لم ينله غيره من كتب علوم الحديث ونظم أيض  
ية العراقي رحمه هللا تعالى على كل حال الكتب من أهل العلم أشهر نظم لعلوم ابن الصالح ألف

ا وذكرت في مناسبات وبّين ما لها من مزايا وما عليها من مؤاخذات في مناسبات كثيرة كثيرة جد  
وفي مقدمات لكثير من كتب المصطلح ابن الملقن أبو عمرو أبو حفص أبو حفص عمر بن 

ي أبوه وهو صغير ثم تزوجت أمه بشخص علي بن أحمد األنصاري الشافعي الملقِّن زوج أمه توف
يلقن الناس القرآن فكان ينسب إليه ويقال له ابن الملقن ولد سنة ثالث وعشرين وسبعمائة توفي 
سنة أربع وثمانمائة بعده بسنة البلقيني سراج الدين ولد سنة أربع وعشرين بعده بسنة هذا ثالث 

مائة وخمسة الحافظ العراقي ولد سنة وعشرين وهذا أربع وعشرين ومات بعده بسنة سنة ثمان
خمس وعشرين وسبعمائة ومات سنة ست وثمانمائة كل واحد من هؤالء الثالثة ولد بعد الثاني 

له مؤلفات كثيرة بسنة ومات بعده بسنة يعني كل واحد مات عن إحدى وثمانين سنة عمرهم واحد 
ائد عمدة األحكام ومؤلفاته كثيرة ا له شرح للبخاري وله شرح على العمدة مطبوع اإلعالم بفو جد  
ا لكن كثير منها احترق في وقته حتى أنه اختلط بسبب هذا االحتراق يقول رحمه هللا تعالى جد  
م العامل على معموله لكنه قدمه إلرادة الحصر كما في  "هللَا أحمد"  ژ ٿ ٿ ژاألصل أن يقدَّ

نعماء جمع  "على نعمائه"إلرادة الحصر يعني ال يحمد غير هللا جل وعال هللَا أحمد   ٤الفاتحة: 
النحل:  ژ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژة كثيرة ال يمكن إحصاؤها وال عدها منعمة وهذه النعماء ج

وأشكره "عماء في مقابلة اآلالء في الجملة الثانية محمولة على الظاهرة ومنهم من يقول إن النَ   ٨١
م الرب جل وعال ومن من عَ يعني نِّ   ٨١الرحمن:  ژ ھ ھ ھ ھ ژهي نعم  "على آالئه

ال فاآلالء هي النعم  يحمله على الباطنة فيقوله نعمائه الظاهرة وآالئه الباطنة يعني تمام المقابلة وا 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

والنعم هي اآلالء وجمع بين الحمد والشكر لتتظافر بذلك القوى اللسان والفؤاد واألركان لم يقتصر 
عليه الصالة - "وأصلي على أشرف الخلق محمد"على الحمد ألن الشكر أعم من هذه الحيثية 

 يعني أتباعه على دينه ليشمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان من غير القربة فهو "وآله" -والسالم
ال لو خص بذوي القربى لقيل وآله وصحبه ألن لآلل حق   ا فهم ا عظيم  يشمل ذوي القربى وغيرهم وا 

ا لحملهم هذا الدين ا لهم حق عظيم جد  وصية النبي عليه الصالة والسالم والصحابة أيض  
 ڃ ژا وبهذا يتم امتثال قول هللا جل وعال: ا كثير  تسليم   "وأسلم"وتبليغهم إياه لمن جاء بعدهم 

األصل أما بعد وبهذا جاءت األحاديث  "وبعد"  ٤٥األحزاب:  ژ ڇ ڇ چ چ چ چ
هو يقول أما بعد في خطبه ومراسالته وروي عن ف -عليه الصالة والسالم-الكثيرة عن النبي 

عليه -أسلوب إلى آخر سنة اقتداء بالنبي  ا واإلتيان بأما بعد لالنتقال منأكثر من ثالثين صحابي  
والخالف في أول من قالها على ثمانية أقوال على ثمانية أقوال يجمعها قول  -الصالة والسالم

 الناظم:
ا           جرررى الخلررف أمررا بعررد مررن كرران بادئ رر

بهرررررررررررررا عرررررررررررررد أقررررررررررررروال وداود أقررررررررررررررب                 .
. 

  ويعقررررررررررررررروب أيررررررررررررررروب الصررررررررررررررربور وآدم               
قررررررررررس وسررررررررررحبان وكعررررررررررب ويعرررررررررررب             .

. 
منهم من يقول إن هذه هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود ولذلك قال وداود أقرب الواو هذه 
األصل أما الشرطية شرط تفصيل أما بعُد القتران جوابها بالفاء يقولون الواو تقوم مقامهما لكن 

ال يتم إال بأما بعد وال تحتاج إلى ثم التي  -لسالمعليه الصالة وا-االمتثال امتثال االقتداء بالنبي 
فهذه يعني لو قلنا أما بعد ا ثم أما بعد ال نحتاج إليها إال إذا أتينا بأما بعد مرة ثانية نسمعها أحيان  

إلى أن قال ثم أما بعد فالحديث الصحيح ينقسم إلى كذا أما في الموضع األول ال نحتاج  تذكرة
على الضم ألنه قطع عن اإلضافة ونوي المضاف ولو قطع عن اإلضافة  إليها ثم هذه بعد مبني

يعني بعد وقبل والجهات الست  ولم ينَو المضاف ألعربناها منونة فساغ لي الشراب وكنت قبال  
أو تقطع عن اإلضافة   ٨١١آل عمران:  ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ژكلها هذه أحوالها إما أن تضاف فتعرب 

الفاء هذه  "فهذه"فإن نوي المضاف بنيت على الضم إذا لم ينو المضاف فإنها تعرب منونة 
تذكرة في علوم  "تذكرة في علوم الحديث"واقعدة في جواب أما المحذوفة التي أقيمت الواو مقامها 

فيه أمثلة وال ا فيه مجرد اسم وتعريف فقط ليس ا متن مختصر جد  الحديث كتاب صغير جد  
خالف وال شيء هذا ال شك أنه يمثل اللبنة األولى من أساس البناء لعلوم الحديث يعني طالب 
العلم يمكن أن يوجزها في جلسة يطلع عليها ويحفظها في جلسة ويمكن أن تشرح كل على 
طريقته في الشرح ممكن تشرح في درس ويمكن تشرح في دروس كثيرة ولكن اإلخوان في الجدول 
ال فاألمر يحتاج إلى أكثر من ذلك  قالوا التذكرة كاملة فهم يريدون أن ننجزها في هذا األسبوع وا 

ا منها طبعة بتحقيق ونترك التفصيل للكتب األخرى التي أطول منها هذه التذكرة طبعت مرار  
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محمد عزير شمس وطبع غير ذلك طبعات ا بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد طبعة أيض  
 "يتنبه بها المبتدي"ي علوم الحديث الذي هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي كثيرة ف

 "يتبصر بها المنتهي"في الجملة  "ويتبصر بها"عنه  المبتدي يتنبه بها ويتذكر بها لما كان غافال  
يعني في الجملة لو قيل بالجملة قيل أنه ال يحتاج إلى غيرها تبصره بجميع لكن إذا قيل في 

بحيث  "يتبصر بها المنتهي"ملة تبصره بجملة غالبة أو في جملة غالبة في علوم الحديث الج
يتذكر كل منهما المبتدي يعتمد عليها ويعول عليها في أول األمر والمنتهي عنده من العلوم ما 

 يعني كما قال الحافظ العراقي: "ويتبصر بها"يكفيه لكن قد ينسى بعض الشيء ويتذكر بها 
ترررررررررررررررررررررذكرة للمنتهرررررررررررررررررررررري والمسررررررررررررررررررررررند                 .صرة للمبتدي              نظمتها تب

. 
ل على هذه التذكرة في أول األمر ثم يطلب المزيد من غيرها المنتهي فال شك أن المبتدي يعوِّ 

ا تذكره الذي انتهى قرأ علوم الحديث بجميع مراحله يضعها في جيبه بحيث إذا نسي شيئ  
ن كان األصل البن الصالح  "من المقنع تأليفي"يعني اختصرتها  "اقتضبتها" يعني من تأليفه وا 

ا محقق برسالة رسالة األصل علوم الحديث البن الصالح اختصره بكتابه المقنع وهذا أيض  
لى هللا أرغب في النفع"ا بتحقيق عبد هللا الجديع يقول ماجستير في جامعة أم القرى وطبع أيض    وا 

النفع بها يعني لمن قرأها وسمعها وشرحها وحفظها وأول من ينتفع بها ويستفيد منها المؤلف  "بها
إلى هللا أرغب في النفع بها أول بادئ أول من ينتفع بالمؤلَّف المؤلِّف ولذا يقول اإلمام مسلم 

ولذا  رحمه هللا تعالى في مقدمة صحيحه فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا يعني نفسه
لى هللا أرغب في "التأليف من أعظم ما يعين على التحصيل من أعظم ما يعين على التحصيل  وا 

ال  "القادر عليه"بيده النفع ال بيد غيره وهو جل وعال  النفع "بيده"سبحانه وتعالى  "النفع بها إنه
لم يكتبه هللا لك واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء »غيره ال يستطيع أحد أن ينفع 

لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء 
المال الذي بأيدي الناس يزعمون ويزعم من يستفيد منهم أنهم ينتفعون به  «قد كتبه هللا عليك

عليه -والنبي   ١١النور:  ژ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ ژوينفعون به هو مال هللا جل وعال 
ثم بعد هذا قال  «إنما أنا قاسم وهللا المعطي إنما أنا قاسم وهللا المعطي»يقول:  -الصالة والسالم

من قول أو فعل أو  -عليه الصالة والسالم-الحديث ما يضاف إلى النبي  أقسام الحديث ثالثة
تقرير أو وصف أو وصف واألقسام واألنواع واألصناف واألضرب ألفاظ متقاربة فأقسام الحديث 

باالستقراء ال يوجد نص يدل على ذلك لكن أهل العلم يقسمون بعد النظر في المفردات ثالثة 
في أول األمر في غاية األهمية  يقسمون والتقسيم وذكر األقسام إجماال   مفردات العلوم فباالستقراء

إلى آخره  "أقسام الحديث صحيح وحسن وضعيف"بدون  والفائدة لطالب العلم ألنه إذا حفظ مثال  
األقسام ثمانية وما قيل  ثم بعد ذلك أراد أن يسترجع يمكن يترك واحد أو اثنين إذا كان مثال  
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ا إذا أراد أن يراجع قد يترك امه سبعة ما قيل أقسام سبعة إذا عدت األقسام سرد  أقسامه ثمانية أقس
واحد أو اثنين لكن إذا ذكرنا سبعة ثمانية بدأ يحسب واحد اثنين ثالثة أربعة خمسة بقى اثنين 

ثم التفصيل صحيح وحسن وضعيف صحيح  وينهم الزم يرجع هذه فائدة ذكر األقسام إجماال  
ف يليه النشر اإلجمال هنا صحيح وحسن وضعيف ثم بعد لى سبيل اللّ وحسن وضعيف هذا ع

ذلك التفصيل سبيل سبيل اللف والنشر المرتب اللف والنشر المرتب ألنه قال صحيح وحسن 
 وضعيف ثم قال فالصحيح والحسن والضعيف لف ونشر مرتب لكن الحافظ العراقي قال:

وأهررررررررل هررررررررذا الشررررررررأن قسررررررررموا السررررررررنن              
لرررررررررى صرررررررررحيح وضرررررررررعيف وحسرررررررررن               إ  .

. 
ثم عرف الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف هذا لف ونشر لكن مرتب واال غير مرتب ال مشوش 
ليس بمرتب واللف والنشر سواء كان مرتب أو مشوش أسلوب ما فيه إشكال وال ينتقد ال هذا وال 

  ٨٠٥ - ٨٠٤هود:  ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژهذا وكالهما في القرآن كالهما في القرآن 
 ۋ ٴۇ ۈۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ژترتيب على نفس الترتيب لكن   ٨٠١هود:  ژ ی ی ی ژ

ا ليس على نفس الترتيب فال انتقاد لمن جاء بالتفصيل بعد اإلجمال مرتب    ٨٠٥آل عمران:  ژ ۋ
ا هذا الحصر في القسمة الثالثية أول من قال به الخطابي في معالم السنن في معالم أو مشوش  

وقبله يذكرون األنواع ويذكرون األقسام لكن من غير حصر في القسمة الثالثة منهم من  السنن
ا على الخطابي نقول نعم األقسام حينما تعد يقول أن األقسام أكثر من ثالثة وقد قيل استدراك  

ا لكن من حيث بالتفصيل أكثر من ذلك لكن كلها من حيث من حيث البسط تذكر أقسام كثيرة جد  
صحيح وحسن "يحصرها الثالثة ويدخل بعضها في بعض حتى تكون القسمة حاصرة  اإلجمال
ما "فعيل صيغة مبالغة من الصحة ضد السقم  "فالصحيح"صحيح وحسن وضعيف  "وضعيف

ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه هذا كالم مجمل لكن أهل  "سلم من الطعن في إسناده ومتنه
ه العدل الضابط عن مثله عن مثله مع اتصال السند من غير فوا الصحيح بأنه ما يرويالعلم عرّ 

شذوذ وال علة فيجمعون خمسة الشروط في التعريف أما ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه 
 كيف نستوفي أو نستوفي هذه الشروط أهل العلم يجعلون الشروط في الحد.

فررررررررررررررررررررراألول المتصرررررررررررررررررررررل اإلسرررررررررررررررررررررناد              
               بنقرررررررررررررررل عررررررررررررررردل ضرررررررررررررررابط الفرررررررررررررررؤاد  .

. 
عررررررررن مثلرررررررره مررررررررن غيررررررررر مررررررررا شررررررررذوذ              

 .وعلة قادحة فتوذي                  .
هذي الشروط الخمسة إذا توافرت هذه الشروط يكون الخبر صحيح إذا اختل شرط من هذه 
ذا خف الضبط نزل إلى  الشروط ينزل إلى درجة الحسن أو الضعيف إذا عدم شرط بالكلية وا 
الحسن ولسنا بحاجة إلى تعريف االتصال واالنقطاع والعدل والضبط يطول بنا المقام لكن نوضح 

ما سلم من الطعن األصل أن الطعن يكون بالسهم وبالمحدد لكن الطعن في ما يذكره المؤلف 
العرض مثل الطعن بالسهم والمراد بالطعن بالعرض المراد به الجرح الجرح المعنوي ال الجرح 
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ا الحسي كثير من الرواة طعنوا وما سلموا من غوائل الجرح ومع ذلك هم من أصح الناس أجساد  
لجرح والطعن المعنوي في إسناده الذين هم سلسلة الرجال الذين يتلقى على كل حال المقصود به ا

بعضهم عن بعض الخبر من أول اإلسناد إلى منتهاه هؤالء يقال لهم إسناد وهم طريق المتن 
عليه -الطريق الموصل إلى المتن أو هم الرجال الذين يذكرهم المحدث من شيخه إلى النبي 

ومنه المتفق " -عليه الصالة والسالم-الذي يضاف إلى النبي  ومتنه هو اللفظ -الصالة والسالم
ما أودعه الشيخان في صحيحيهما  "وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما"عرفه بقوله  "عليه

من طريق صحابي واحد من طريق صحابي واحد فالذي يوجد في الصحيحين عن صحابي واحد 
ا عليه ال يكون نفس الحديث ويكون متفق   نه حينئذ  ا ال يؤثر في المعنى فإولو اختلف لفظه اختالف  

ن كان البغوي في شرحة السنة قد ال يراعي مثل هذا القيد بد بهذا القيد عند جمهور أهل العلم  وا 
ألنه قال يقول هذا حديث متفق عليه أخرجه محمد عن أبي هريرة وأخرجه مسلم عن ابن عمر 

نما هما حديثان حديث أبي هريرة  مثال   وهذا ال يسمى متفق عليه عند عند عامة أهل العلم وا 
وحديث ابن عمر المتفق عليه ما أودعه الشيخان في صحيحيهما وعرفنا مخالفة البغوي من هذه 

ا هناك مخالفة من جهة أخرى وهي للمجد ابن تيمية في المنتقى منتقى األخبار الحيثية أيض  
يمية يجعل المتفق عليه ما رواه الشيخان وأحمد يضيف إليهما اإلمام أحمد وأما ما للمجد ابن ت

والحسن ما كان إسناده دون األول في "يرويه يرويه الشيخان دون أحمد فال يقول متفق عليه 
والحسن ما كان إسناده دون األول دون الذي سلم من الطعن في إسناده أو متنه  "الحفظ واإلتقان

اإلتقان يعني فيما يرجع إلى الضبط ال ما يرجع إلى العدالة أو يرجع إلى عدم اتصال في الحفظ و 
السند أو يرجع إلى عدم أو يرجع إلى اشتمال المتن على شذوذ أو علة ألن الشروط اتصال 
السند بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ وال علة ثالثة شروط وجودية وشرطان 

لرواة بتحقق العدالة والضبط لصحة الخبر ال بد من ال بد من اتصال عدميان ال بد من ثقة ا
اإلسناد بأن يكون كل راوي قد تلقاه بطريق معتبر من طرق التحمل عمن فوقه وأن يسلم المتن 

الضبط  ا من العلة القادحة لكن إذا خفّ من الشذوذ والمخالفة على ما سيأتي ويسلم أيض  
إذا ورد من طريق آخر ارتقى إلى نوع يقال له الصحيح لغيره هذا فالحسن فالحسن لذاته ثم قليال   

القوي في  "ويعمه والذي قبله الخبر القوي "على طريقة المتأخرين الذين كتبوا في علوم الحديث 
مقابل الضعيف في مقابل الضعيف فالقوي هو الصحيح والحسن الضعيف ما دونهما ما اختل 

ا المقبول ألن الحسن يندرج في الصحيح في دائرة القبول يض  فيه شرط من شروط القبول يقال له أ
والضعيف ما  ه والذي قبله الصحيح اسم الخبر القوي ويعم  "ويكون الضعيف هو المردود يقول 

كيف ما ليس واحدا منهما؟ هذا حد هل هذا تعريف؟ ابن الصالح رحمه هللا  "ليس واحدا منهما
الصحيح وال شروط عرف الضعيف بأنه ما لم  عرف الصحيح بأنه ما لم تجتمع فيه شروط

تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح وال شروط الحديث الحسن ال شروط الصحيح وال شروط 
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فإذا لم تتوافر فيه الحسن والحافظ العراقي انتقد ابن الصالح يقول ال داعي أن نقول الصحيح 
 ل:تتوافر فيه شروط الصحيح من باب أولى ولذا قا لنشروط الحسن 

أمرررررررا الضرررررررعيف فهرررررررو مرررررررا لرررررررم يبلرررررررغ              
ن  . ررررررررربَ  مرتبرررررررررة الحسررررررررررن وا  غرررررررررري               بُ  ط  س 

. 
لم يصل إلى مرتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر والكالم في هذا طويل ألن هناك من 
انتقد الحافظ العراقي ألنه ليس النسبة بين الصحيح والحسن التداخل ليقال أن الحسن يغني عن 

لصحيح منهم من يقول بينهما تباين فال بد من ذكر الصحيح يعني عندك إذا قلت الحرف ما ال ا
يقبل عالمات االسم وال عالمات الحرف وال عالمات الفعل الحرف ما ال يقبل عالمات االسم وال 
عالمات الفعل النسبة بينهما تباين هل تكتفي باالسم دون الفعل؟ ال، هل تكتفي بالفعل دون 

سم؟ ال، ألن النسبة بينها تباين وليست تداخل لكن إذا قلنا الشباب أو الشاب من لم يصل إلى اال
هل نحتاج أن نقول شيخوخة نحتاج؟ ألنه إذا لم يصل إلى الكهولة فوصوله  مرحلة الكهولة مثال  

إلى الشيخوخة أبعد هو أقصر عن مرتبة الشيخوخة هذه إذا كانت النسبة تداخل والنزاع كثير 
يعني  "وأنواعه زائدة على الثمانين"ويحتاج إلى شيء من البسط وقد بسطناه في مناسبات كثيرة 

ألننا نحتاج إلى أن ننظر في شروط القبول الخمسة فنأخذ  "ة عن الثمانينزائد"على سبيل البسط 
ما اختل ل فنقول ما اختل في هذا الشرط ضعيف نأخذ الثاني ما اختل في الشرط ضعيف األوَّ 

إلى آخره ثم نعود إلى األول نقرنه بالثاني ما اختل فيه هذان الثالث الرابع الخامس فيه الشرط 
تي إلى األول نقرنه بالثالث ثم نأتي لألول نقرنه بالرابع ثم نأتي لألول الشرطان ضعيف ثم نأ

نقرنه بالخامس ثم نعود إلى الثاني وهكذا إلى أن تصل العدة ثمانين بل أكثر منهم من أوصلى 
إلى خمسمائة قسم لكن هل هذا التعب في إيصال القسمة إلى هذا العدد سواء كانت ثمانين أو 

بعضهم أو خمسمائة على ما أوصله بعضهم هل لهذه فائدة ليس لها فائدة مائتين على ما يقول 
ألن األنواع معروفة عند أهل العلم محصورة بأسماء وما عدا ذلك يكي أن يقال ضعيف 

للورق وتعب ليس  والسيوطي يقول في التدريب إنه أعرض عن تسطير هذه القسمة ألنها تسويد  
عني العلماء تكلموا في المرسل تكلموا في المنقطع تكلموا وراءه أرب وهو صحيح ليس لها فائدة ي

في المعضل تكلموا في أنواع معدودة تعرض لها المؤلف وغيره وما عدا ذلك ليس لها وال أسماء 
ا تضرب األول بالثاني ثم تضرب الثاني بالثالث ثم يعني مجرد تصور نتيجة ضرب مكرر مرار  

جئنا إلى أرقام  لية ال تنتهي ال تنتهي يعني لو مثال  ترجع إلى األول وهكذا وهذه أقسام خيا
األرقام السيارات عندك ثالثة حروف وثالثة أرقام قد يقول قائل إن هذه الثالثة الحروف مع ثالثة 

السيارات ما فيها  ؟فائدةالاقرن األول بالثاني وقدم ذا وأخر ذا ثم ما  ةنتيجتصل إلى مليون سيارة 
ن عندنا في علوم الحديث ما الذي نستفيده من إيصال القسمة إلى شك أنها فائدة وتضبط لك

يعني ليس لها أسماء واقعية وليست لها أحكام مجرد ما يختل حكم  ؟خمسمائة مجرد خيال
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المسند وهو ما اتصل " ،ضعيف ضعيف انتهى اإلشكال فال داعي لهذه األقسام التي أشار إليها
صلى هللا -المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-إسناده إلى النبي 

له ممن فوقه بطريق معتبر فالمسند ما بأن يكون كل واحد كل راوي من رواته تحمّ  -عليه وسلم
مرفوع ا وفي هذا  فال بد من أن يكون متصال   -عليه الصالة والسالم-اتصل إسناده إلى النبي 

من أهل العلم من  ؟على المرفوع أو على المتصل خالف بين أهل العلم هل المسند يقتصر على
يقول المسند المرفوع المسند المرفوع كل مرفوع مسند ولو كان منقطع اإلسناد ومنهم من يقول 

ا إلى صحابي أو تابعي ومنهم من يقول المسند المسند المتصل متصل اإلسناد ولو كان مضاف  
والمتصل وهو ما اتصل إسناده "ا أيض   صوال  المرفوع المتصل كما اختاره المؤلف هنا ويسمى مو 

ا بلغة الشافعي رحمه يسمى موصول ويسمى أيض   "اأيضا  يسمى موصوالا  اا كان أو موقوفا مرفوعا 
ا فالمسند خاص ا كان أو موقوف  هللا المؤتصل بالهمز بالفك المؤتصل ما اتصل إسناده مرفوع  

والموصول ما اتصل إسناده يكون كل راوي من بالمرفوع إذا اتصل إسناده يسمى مسند المتصل 
عليه -ا إلى النبي رواته حمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل ولو لم يكن مرفوع  

 ؟يشمل المرفوع والموقوف لكن هل يقال للمقطوع الذي سيأتي ذكره بعد قليل -الصالة والسالم
ألنه يقول هنا المتصل ما اتصل  ؟متصل هل يقال له وفعال   المقطوع الموقوف على التابعي قوال  

عليه الصالة -المرفوع ما يضاف إلى النبي  ؟اا هل نقول أو مقطوع  ا كان أو موقوف  إسناده مرفوع  
الموقوف ما يضاف إلى الصحابي المقطوع ما يضاف إلى التابعي طيب إذا وجدنا  -والسالم

متصل هل نقول أن هذا متصل أو للحسن البصري بسند  بسند متصل قول البن سيرين مثال  
هل نستطيع أن نصف المقطوع بأنه  ؟مقطوع باعتبار اتصال السند وباعتبار النسبة إلى التابعي

ابن الصالح ومن يقول بقوله يقول ال ليش؟ لماذا؟ فيه تنافر لفظي بين الكلمتين تنافر  ؟متصل
ال والمقطوع من لفظي بين الكلمتين كيف تقول متصل مقطوع المتصل من الوصل واالتص

االنقطاع لكن إذا عرفنا أن الوصف بمقطوع مسألة مجرد اصطالح مجرد اصطالح يعني من 
باب تخصيص األنواع بأسماء فيقولون هذا مقطوع يعني أنه مضاف إلى من دون الصحابي 
ذا انفكت الجهة جاز الوصف بالوصفين المتنافرين مع انفكاك الجهة  التابعي ومن دونه وا 

 ژ ڎ ڎ ڌ ژا جهة باالتصال يوصف من جهة منفكة عنها بكونه مقطوع   فيوصف من

هذا فيه تنافر ال الجهة منفكة الجهة منفكة يعني لو دخل شخص قلنا جاء الطويل   ٥الحج: 
عمره مائة  القصير فيه تنافر لفظي لكن إذا عرفنا السبب انتهى هذا التنافر إذا قلنا طويل مثال  

سنة طويل عمره وقامته قصيرة فإذا انفكت الجهة جاز الوصف بالوصفين المتنافرين وهنا الجهة 
ا المتصل ما منفكة لكن ال يرون مثل هذا التنافر ألنه قد ال يبين المراد لكل أحد فيظنه تنافر  

صلى هللا -والمرفوع ما أضيف إلى النبي " ا ويسمى موصوال  ا كان أو موقوف  اتصل إسناده مرفوع  
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يعني ما تقول قال أبو بكر هذا خبر مرفوع ال المرفوع خاص بما يضاف  "خاصة -عليه وسلم
سواء كان من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه هذا مرفوع  -عليه الصالة والسالم-إلى النبي 

لو المنزلة مناسب أن يوصف به ما والرفعة واالرتفاع والعلو ع -عليه الصالة والسالم-للنبي 
ن كانت أقدارهم رفيعة لكنها في مقام  -عليه الصالة والسالم-يضاف إلى النبي  دون من دونه وا 
عليه الصالة -ما أضيف إلى النبي "ال هم دونه بكثير  -عليه الصالة والسالم-في مقابلة مقامه 

أن المسند اشترط فيه المؤلف  فهو مثل المسند إال "كان أو غيره خاصة متصالا  -والسالم
أو  أو فعالا  والموقوف هو المروي عن الصحابة قوالا "االتصال والمرفوع لم يشترط فيه االتصال 

من قول أو فعل أو وصف أو تقرير لكن  -عليه الصالة والسالم-ما يضاف إلى النبي  "نحوه
ألنه يقول هو  ؟أو فعلهل ما يضاف إلى الصحابي من موقوف يشمل األربعة أو ال بد من قول 

نحو القول والفعل فيه شيء نحوه التقرير هل يمكن  "أو نحوه أو فعالا  قوالا "المروي عن الصحابة 
تقرير؟ فيه أحد سكوته عن الشيء شرع؟  -عليه الصالة والسالم-أن يضاف إلى من دون النبي 

خوف قد يسكت  قد يسكت ألمر من األمور إما لتغليب مصلحة راجحة أو نحو ذلك قد يسكت
رجاء قد يسكت من باب تغليب المصالح من باب درء المفاسد قد يسكت لكن ال يسمى هذا تقرير 

ألنه وهللا وجد في حفل وال  ؟المسيقى لماذا ا يقول بكذا يبيح مثال  ولذلك يخطئ من يقول إن فالن  
د الموسيقى وما تكلم تكلم العالم الفالني يبيح المسيقى طيب ليش؟ قال وهللا أنا شفته بحفل ووج

أنت ما تدري وش اللي وراه نعم  -صلى هللا عليه وسلم-نقول ال يا أخي التقرير خاص بالنبي 
إذا صرح قال نعم جائز قلنا نعم يبيح أو فعل بنفسه يبيح لكن يقر اإلقرار ليس بشرع إال من قبله 

ء مفسدة يمكن يريد أن يحقق ألن إقرار غيره يعتريه ما يعتريه يمكن يدر  -عليه الصالة والسالم-
مصلحة أعظم وأهل العلم يقدرون مثل هذه األمور فإذا كان الصحابي ال يعد تقريره شرع فمن 

يسمى موقوف ما يضاف إلى الصحابي  "اكان أو منقطعا  متصالا "باب أولى من دونه من دونه 
يعني ما يقال يعني ما يستعمل في غير الصحابة  "امقيدا  مويستعمل في غيره"يسمى موقوف 

د موقوف على الحسن أو يذكر عن الحسن كذا وهذا موقوف ما يقال موقوف إال إذا قيد به إذا قيِّّ 
به موقوف على الحسن موقوف على ابن سيرين موقوف بكذا أما أن يوصف قول ابن سيرين أو 

عطاء  فيقال وقفه فالن على"الموقوف خاص بالصحابة ولذا  ؟ ال ،فعل ابن سيرين بأنه موقوف
يعني لم يرفعه لم يتجاوزه إلى وقف به عند ذكر عطاء ولم يتجاوز  "مثالا  وقفه فالن على عطاء

اسم  "والمقطوع" -عليه الصالة والسالم-أو إلى النبي  به من فوقه إلى ذكر ابن عباس مثال  
تقرير  "أو فعالا  وهو الموقوف على التابعي قوالا "مفعول من القطع هو ما يضاف إلى التابعي 

 من باب أولى والموقوف على التابعي قوال   ،ال ال ما يصلح من باب أولى ح؟يصلح واال ما يصل
أو فعال ألنه ال ينسب لساكت قول هذا قاعدة مقررة عند أهل العلم إال إذا وجد منه عالمات 

لقول الرضا ودلت القرائن القوية على أنه يرتضيه هذا شيء آخر ومع ذلك يكتفى بالنسبة على ا
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بأن يكون بين الراوي ومن  "والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان" ،والفعل فقط
والمنقطع من االنقطاع ومنه االنقطاع  ،روى عنه راو سقط ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان

 السقط الظاهر الذي ،السقط الظاهر من اإلسناد والسقط الخفي ،الجلي ومنه االنقطاع الخفي
يدركه آحاد المتعلمين تعرف أن هذا ما عاصر هذا مات سنة مائة وهذا ولد سنة مائة مائة وواحد 
أو مائة واثنين تعرف أن هذا ما لقي هذا وال عاصره وال ما بينهما أي نسبة في االلتقاء يعني ولد 

ق ومن بعد موته إذ ا منقطع انقطاع ظاهر ويشمل االنقطاع في مبادئ السند الذي يسمى المعل
الي آخره الذي فيه الصحابي يسمى المرسل وفي أثنائه يسمى المنقطع واثني فأكثر على التو 

ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان هذا االسم العام طاع قنفاإليسمى معضل على ما سيأتي 
ي نقطاع بنوعيه الجلي والخفي ويشمل كل نوع من أنواع الجلي األربعة وأنواع الخفإلالذي يشمل ا

ن "والمرسل وهو قول التابعي  "والمرسل وهو قول التابعي"االثنين هم التدليس واإلرسال الخفي  وا 
عليه الصالة -ما يرفعه التابعي إلى النبي  "-صلى هللا عليه وسلم-ا قال رسول هللا لم يكن كبيرا 

 هذا هو المرسل. -والسالم
مرفرررررررررررررروع تررررررررررررررابع علررررررررررررررى المشررررررررررررررهور              

ومرسررررررررررررررررررررل أو قيررررررررررررررررررررده بررررررررررررررررررررالكبير                 .
. 

ألن من أهل العلم من يقيده بالكبير من يقيده بالكبير وكالم الشافعي في الرسالة على المرسل 
ومنهم من يطلق المرسل على ما  -عليه الصالة والسالم-الذي يرفعه التابعي الكبير إلى النبي 

قط من أوله أو من أثنائه أو من آخره كله فيجعله بإزاء المنقطع سواء كان السفيه انقطاع 
ن لم يكن "المنقطع كله يقال له المرسل يقال أرسله فالن أو وصله فالن  وهو قول التابعي وا 

ألن المرسل منه الخفي  "ومنه ما خفي إرساله -صلى هللا عليه وسلم-ا قال رسول هللا كبيرا 
ليس ألنه به ألصق وبعض العلماء يخلط ومنه الجلي خفي اإلرسال لو تركه إلى الكالم على التد

بينه وبين التدليس ما خفي إرساله نعم فيه سقط لكنه ليس بجلي مثل المرسل المعروف عند أهل 
العلم ما خفي إرساله يكون الراوي ومن روى عنه متعاصران لكنه يروي عن هذا الراوي الذي 

معهما المعاصرة هذا مات سنة مائة ا لم يسمعه منه ولم يلقه ولم يسمع منه إنما يجعاصره خبر  
وهذا مولود سنة ثمانين فروى هذا عن السن يحتمل السن يحتمل لكن مع ذلك ما ثبت أنه لقيه وال 
ن كان قبل أوانه ألن له  سمع منه فروى عنه هذا الخبر يكون من اإلرسال الخفي وأم التدليس وا 

ي عنه أربع الصورة األولى أن يسمع عالقة باإلرسال الخفي التدليس الصور للراوي مع من يرو 
منه يعني يثبت عنه أنه سمع منه أحاديث فإذا روى عنه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة 

ا الصورة الثانية يروي عمن لقيه ما لم يسمعه بصيغة أو قال هذا تدليس اتفاق   كالعنعنة مثال  
إرسال خفي إذا روى عمن لم إذا روى عممن عاصره ولم يثبت أنه لقيه هذا  ستدليا أيض   مةهمو 

ن شذَّ  ..،يعاصره بصيغة موهمة هذه بعضهم فقال إن  هذا انقطاع ظاهر هذا انقطاع ظاهر وا 
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اسم مفعول من اإلعضال  "والمعضل"هذا تدليس كما ذكر ذلك ابن عبد البر في مقدمة التمهيد 
أنه بين راوي ومن هذا ال شك  "وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر"واإلعضال األمر الشديد 

أكثر من راوي فال شك أن هذا يعضل  !يروي عنه مفازة أكثر من راوي ما هو بالمسألة راو واحد
ا أو يعضل بالناظر فيه بحيث ال يستطيع تسديد هذا الخلل من يعضل بالخبر فيجعله ضعيف جد  

اثنان فأكثر  بالطرق األخرى فيصعب عليه تسديد هذا السقط من الطرق األخرى وهو ما سقط منه
 يعني على التوالي.

والمعضررررررررررررل السرررررررررررراقط منرررررررررررره اثنرررررررررررران              
ا ومنرررررررررررررره قسررررررررررررررم ثرررررررررررررراني               فصرررررررررررررراعد    .

. 
 ا يعني ثالثة أو أربعة ومنه قسم ثاني إلى آخره.فصاعد  

والشررررررررررررررط فررررررررررررري سررررررررررررراقطه التررررررررررررروالي              
واالنفررررررررررررررررررررراد لرررررررررررررررررررريس بإعضرررررررررررررررررررررال                 .

. 
يعني لو سقط ثالثة سقط راو بعد شيخ المؤلف ثم وجد شيخ شيخه ثم سقط الذي فوقه الراوي 
الرابع ثم وجد الخامس ثم سقط السادس ثم وجد الصحابي يعني ثالث سقط من السند ثالثة 
نما يواصل منقطع في  يسمى معضل واال ال؟ ال ال يسمى معضل ألنه ليس على التوالي وا 

فكل معضل منقطع "يعني يشمله االسم العام الذي يقابل االتصال  "اأيضا  اويسمى منقطعا مواضع 
يقول  "والمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر"فكل معضل منقطع وال عكس  "وال عكس

ا كل معضل منقطع وال عكس يعني ليس كل منقطع معضل ألنه قد يسمى المعضل منقطع أيض  
والمعلق وهو " معضال   واحد ال على التوالي فال يسمى حينئذ  يكون االنقطاع بواحد أو بأكثر من 

يعني من جهة المصنف المؤلف يحذف شيخه يحذف  "ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر
هذا يسمونه شيخه أو يحذف معه شيخ شيخه يحذف اثنين يحذف ثالثة ولو حذف جميع السند 

ا أن يكون بصيغة الجزم ومنهم من معلق  معلق ولو حذف جميع السند منهم من يشترط لتسميته 
يقول أنه لو ُعلِّق بصيغة التمريض يذكر عن فالن يقال عن فالن أنه يشمله اسم التعليق وهذا 
هو الصحيح فالمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره فإنه يسمى معلق سواء 

والمعلقات موجودة في كتب السنة ويوجد كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض واحد أو أكثر 
منها في صحيح البخاري ألف وثالثمائة واثنين وأربعين أو ثالثة وأربعين حديث وكلها موصولة 
في الصحيح نفسه سوى مائة وستين البقية كلها موصولة في الصحيح مائة وستين أو مائة 

يقال في معلقات وتسعة وخمسين هذه لم توصل في موضع آخر وهي موضع البحث الذي 
البخاري هي المائة والستين أما ما زاد على ذلك إلى ألف وثالثمائة وأربعين أو أكثر من ذلك هذه 

ألنها موصولة في الصحيح فال داعي لبحثها مسلم فيه أربعة عشر حديث معلقة  ؟ال تبحث لماذا
ي صحيح مسلم إال أو منقطعة أو مقطوعة على ما قال أهل العلم المقصود أنها كلها موصولة ف

ح البخاري إذ ا معلقات أو مقطوعات صحيح مسلم نحتاج إلى يواحد هذا الواحد موصول في صح
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ال نحتاج ال نحتاج إلى بحثها ألنها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في  ؟بحثها
ستين البخاري أما معلقات البخاري فمحل البحث ما لم يوصل فيه في موضع آخر وعدتها مائة و 

ا ومائة وتسعة وخمسون كما قال ابن حجر هذه هي التي تبحث وكثير منها أو مائة وستون حديث  
صحيح على شرطه ومنها ما هو صحيح على شرط غيره ومنها ما ينزل عن درجة الصحيح إلى 

ا فإن البخاري الحسن ومنها ما هو ضعفه خفيف ضعفه ليس بالشديد وأما ما كان ضعفه شديد  
يبين ضعفه وأنه ينص على أنه لم يصح ويذكر عن أبي هريرة ال يتطوع اإلمام في  رحمه هللا

أتي فيه بلفظ  ما "والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظ"مكانه ولم يصح إذا كان الضعف شديد يبينه 
وأمكن اللقاء المعنعن يعني ما  "وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء فالن عن فالن"

وهي موصولة محمولة على االتصال محمولة على االتصال عند أهل العلم  "عن"روي بصيغة 
بشرطين الشرط األول أال يوصف الراوي بالتدليس ال يوصف الراوي بالتدليس الذي روى بعن 
األمر الثاني أن يمكن اللقاء على رأي المؤلف وهو رأي اإلمام مسلم ألن رأي البخاري ثبوت 

أنكره اإلمام مسلم وشنع على قائله في مقدمة صحيحه في كالم  اللقاء ثبوت اللقاء وهذا الذي
ا إمكان اللقاء هو ا بسطناه في مقدمة في شرح مقدمة مسلم وفي كتب المصطلح أيض  طويل جد  

شرط اإلمام مسلم يعني المعاصرة مع إمكان اللقاء أما ثبوت اللقاء هو شرط البخاري وبعضهم 
هو الالئق بتحريه هو الالئق بتحريه رحمه هللا واإلنكار سببه ينكر أن البخاري يشترط اللقاء نعم 

ع على من اشترط اللقاء ووصفه بأنه مبتدع فهل يمكن أن يقول هذا مسلم ا شنَّ وهللا أعلم أن مسلم  
نقول ال يمكن أن يقول ذلك في البخاري ومع  ؟في البخاري وهو شيخه الذي لواله ما راح وال جاء

ط البخاري إذ ا من يقصد يقصد مبتدع على ما قال يقصد مبتدع يريد أن ذلك ثبوت اللقاء هو شر 
ا بقول اإلمام البخاري يعني إذا رددنا على هذا المبتدع هل من الزمه أن نرد متشبث  يرد السنة 

على البخاري احتياط البخاري وتحري البخاري يليق به هذا يعني إذا رددنا على أبي الحسين 
ا يشترطون التعدد في الرواية ما يقبلون خبر الواحد هل معنى هذا أننا البصري والمعتزلة حينم

نرد على عمر رضي هللا عنه حينما رد خبر أبي سعيد في االستئذان خبر أبي موسى في 
هل نقول أن عمر رضي هللا عنه يؤصل مذهب  ؟قال ال أقبله حتى يشهد لك أحد ناالستئذا
معنى هذا أننا نرد على عمر رضي هللا عنه عمر احتياط  فإذا رددنا على المعتزلة ليس ؟المعزلة

ل يحتاط للسنة وقد قبل خبر الواحد في مناسبات كثيرة البخاري يحتاط للسنة لكن من أراد أن يعوِّ 
ويجير اختيار البخاري في رد السنة نقول قف نرد على هذا المبتدع بعينه فهو متصل بهذين 

 الشرطين.
          وصرررررررررررححوا وصرررررررررررل معرررررررررررنعن سرررررررررررلم    

مرررررررررن دلسرررررررررة راويررررررررره واللقررررررررراء علرررررررررم                 .
. 

وصرررررررررررححوا وصرررررررررررل معرررررررررررنعن سرررررررررررلم              
مرررررررررن دلسرررررررررة راويررررررررره واللقررررررررراء علرررررررررم                 .

. 
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يعني ثبت اللقاء وهذا قول اختيار اإلمام البخاري وجمع من علي بن المديني وجمع من أهل العلم 
اللقاء هذا شرط مسلم لكن ما يقال وهللا أن شخص بأقصى  لكن ثبوت المعاصرة مع إمكان 

بأقصى  وآخر بالصين أو ما هو بالصين باألندلس مثال   المغرب بأقصى المشرق بالهند مثال  
هذا عمره ولو ولدا في يوم واحد وماتا في يوم هل نقول أن اللقاء  المغرب وتعاصر بينهم مثال  

ال ما يمكن ما فيه وسائل اتصال وهللا ما نقول  ؟ي حجممكن وما عرف أن أحدهما رحل أو الثان
ا عن أخبار اتصل عليه وأخذ منه الخبر ال كانت األخبار منقطعة أخبار المشرق تنقطع تمام  

أو بالرحلة وما عدا ذلك يجزم بعدم اللقاء وهللا أعلم وصلى هللا وسلم  المغرب إال بالمكاتبة مثال  
 أجمعين.على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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 التذكرة في علوم الحديث
 البن الملقن

 
 يخ الدكتورشال  معالي

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين:

ابن الملقن رحمه هللا تعالى في كتابه التذكرة في علوم الحديث والتدليس وهو مكروه ألنه قال 
ا فالن وهو في الشيوخ أخف والشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال 

لرواية الثقات والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن وال مشهور بالحفظ والفرد ما تفرد به 
واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه والغريب وهو ما تفرد به 

ا فإن رواه حديثه فإن انفرد اثنان أو ثالثة سمي عزيزا واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع 
ا ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه والمستفيض جماعة سمي مشهورا 

وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثالثة والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في 
وى على أوجه مختلفة متساوية والمدرج ا والمضطرب وهو ما ير صحته مع السالمة عنها ظاهرا 

وهو زيادة تقع في المتن ونحوه والموضوع وهو والمختلق المصنوع وقد يلقب بالمردود 
والمتروك والباطل والُمْفَسد والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه والعالي وهو فضيلٌة 

أحد األئمة في الحديث  ومن -صلى هللا عليه وسلم-مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي 
 ويتقدم وفاة الراوي والسماع والنازل.

 يقول وبتقدم.
 أحسن هللا إليك.

 وبتقدم وفاة الراوي والسماع.
وبتقدم وفاة الراوي والسماع والنازل وهو ضد العالي والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان 

ف وهو تغيير لفظ أو والمصح  ا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على اآلخر في المعنى ظاهرا 
معنى وتارة يقع في المتن وتارة يقع في اإلسناد وفيه تصانيف والمسلسل وهو ما تتابع رجال 
 إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح واالعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثالا 

ى عنه والمتابعة حديثا ال يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي هللا تعال
ا آخر بمعناه أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة والشاهد أن يروي حديثا 

 وزيادة الثقات.
 أن ُيروى أن ُيروى حديث.

أحسن هللا إليك، والشاهد أن ُيروى حديث آخر بمعناه وزيادة الثقات والجمهور والجمهور على 
ا وهو أن يزاد أن يزاد في اإلسناد رجل فأكثر فأكثر غلطا قبولها والمزيد في متصل األسانيد وهو 

 ا وصفة الراوي.في اإلسناد رجل فأكثر غلطا 
 يكفي يكفي قف على هذا.
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الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين، أما بعد:

وهو من أنواع السقط من اإلسناد الخفي الذي ال يدركه  "والتدليس"فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى 
ا لألثر المترتب عليه كراهية شديدة وقد يصل إلى حد التحريم تبع   "وهو مكروه"آحاد المتعلمين 
ا وقال ألن يزني خير من أن يدلس وعلى كل ا وقال في حقه ألفاظ قوية جد  ا شديد  وذمه شعبة ذم  

منه المؤثر ومنه غير المؤثر وعلى كل حال هو خالف  العلماء يطلقون الكراهة ألنحال 
التدليس مثل ما  "ألنه يوهم اللقاء والمعاصرة"النصيحة وهو نوع من الغرر والغش للمتعلمين 

ذكرنا في صور الراوي مع من يروي عنه وقلنا أن الراوي له مع من يروي عنه أربع حاالت 
الحال األولى أن يسمع منه أن يثبت السماع له منه والثانية أن يثبت اللقاء والثالثة أن تثبت 

ا لم اديث حديث  المعاصرة والحال الرابعة أن تنتفي المعاصرة فإذا روى الراوي عمن سمع منه أح
ا يسقط الواسطة ويكون قد سمع يسمعه منه بصيغة موهمة كعن أو أن أو قال هذا تدليس اتفاق  

من شيخ شيخه أحاديث يعني ثبت سماعه منه فيسقط الواسطة ويرويه عن شيخ شيخه بصيغة 
 يتبين له ا ألن الناظر في اإلسناد الموهمة بالعنعنة أو بالقول أو ما أشبه ذلك هذا تدليس اتفاق  

السقط يبحث في كتب الرجال فيذكر أن ممن سمع منه فالن فيثبت االتصال وهو في الحقيقة لم 
يسمعه منه الحال الثانية والصورة الثانية أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة 

روي عمن ا تدليس عند جماهير أهل العلم الصورة الثالثة يروي عمن عاصره يكالسابقة هذه أيض  
عاصره لم يثبت اللقاء وال السماع مع أنه محتمل مع وجود المعاصرة فيروي عمن عاصره وجدا 

لتدليس في عصر واحد لم يثبت لقاء أحدهما لآلخر يروي عنه بصيغة موهمة هذه ال تدخل في ا
نما هي  ن جعلها ابن الصالح والعراقي وجمع من أهل العلم من صور اإلوا  رسال الخفي وا 

يس لكن للتفريق بين التدليس واإلرسال الخفي أن يعلق اإلرسال والمعاصرة والتدليس في التدل
السماع واللقاء الصورة الرابعة يروي عن شخص ما عاصره مات قبل أن يولد هذه ليست من 
ن كان الحافظ ابن عبد  التدليس وال من اإلرسال الخفي إنما هو انقطاع ظاهر انقطاع ظاهر وا 

ا قال شذ بعضهم فقال كذا إليهام  في مقدمة التمهيد نسبها إلى بعضهم شذوذ  البر رحمه هللا
الصيغة ألن الصيغة موهمة وعلى كل حال االنقطاع ظاهر وهذا يعرفه آحاد المتعملين إذا رجع 
إلى ترجمة الشيخ ووجده توفي في سنة مائة ورجع إلى ترجمة من روى عنه وجده ولد بعد المائة 

هذا يدركه آحاد المتعلمين بخالف السابق مكروه ألنه يوهم اللقاء والمعاصرة هذا انقطاع ظاهر 
ا لذلك يوهم االتصال وهو في حقيقته منقطع واالنقطاع ضعف ألنه يوهم اللقاء والمعاصرة وتبع  

واالتصال قوة فيوهم الناظر في الحديث أن الحديث ثابت صحيح وهو في الحقيقة ليس كذلك 
ا كلها صيغ موهمة أم الباب عن التي تقدمت في عن فالن أو أن فالن   أو "بقوله قال فالن"
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ا فعل كذا أو قال كذا العنعنة هذه أم الباب وغالب المدلسين يروون بها وينزل منزلتها أن فالن  
 .والقول وحكم المأنن كالقول حكم العنعنة

              .....................................
. 

عررررررررررررن فالجرررررررررررررل                وحكررررررررررررم أن حكرررررررررررررم 
. 

              سررررررررررووا، وللقطررررررررررع نحررررررررررا  البرديجررررررررررري 
. 

حتررررررى يبررررررين الوصررررررل فرررررري التخررررررريج                
. 

 قال:
              أمررا الرررذي ..........................

. 
               لشرررررررريخه عررررررررزا بررررررررر   قررررررررال   فكررررررررذي 

. 

               عنعنرررررررررررررررررررررررة كخبررررررررررررررررررررررررر المعررررررررررررررررررررررررازف
. 

                 البرررررن حرررررزم   المخرررررالف ال تصرررررغ 
. 

المقصود أن الحكم واحد في الصيغ الثالث وال نحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا ألن الكتاب 
ال هناك خالف بين القول والعنعنة والمأنن عند بعض أهل العلم لكن مختصر جد   ا ويشرح بقدره وا 

 المرجح هو هذا.
..................................              ...

. 
وحكررررررررررررم أن حكرررررررررررررم عررررررررررررن فالجرررررررررررررل                

. 

              سررررررررررووا، وللقطررررررررررع نحررررررررررا  البرديجررررررررررري 
. 

حتررررررى يبررررررين الوصررررررل فرررررري التخررررررريج                
. 

ا عن اإلمام أحمد نقله ابن الصالح يعني البرديجي خالف في كون أن تفيد الوصل ونقله أيض  
شيبة لكنه كما قال الحافظ العراقي لم يصوب صوبة يعني ما عن اإلمام أحمد وعن يعقوب بن 

فهم كالم اإلمام أحمد وال كالم يعقوب بن شيبة قال فالن يعني إذا روى الشخص عن شخص 
بقال هذه يشترط لها األمران أن يبرأ الراوي من صفة التدليس يثبت اللقاء على قول البخاري أو 

ل لهذا بخبر المعازف قال هشام ابن عمار حدثنا لم ويمثَّ المعاصرة مع إمكان اللقاء على قول مس
قال  «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»صدفة إلى آخره قال 

هشام بن عمار يرويه البخاري عن شيخه هشام بن عمار بصيغة قال فمنهم من يقول أنه معلق 
لم يذكرها البخاري ألنه لو تلقاه بدون واسطة  هناك واسطة بين هشام بن عمار وبين البخاري 

لقال كسائر األحاديث حدثنا هشام بن عمار فدل على أن  هناك واسطة ومنهم من يقول أن هنا 
قال تقتضي االتصال لتوافر الشرطين البخاري ما وصف بتدليس ومع ذلك ثبت لقاؤه لهشام بن 

هل العلم ابن الصالح ومن يتبعه عمار فهي محمولة على االتصال وبهذا يقول جمع من أ 
 الحافظ العراقي يقول:

              أمررا الرررذي ..........................
. 

               لشرررررررريخه عررررررررزا بررررررررر   قررررررررال   فكررررررررذي 
. 

               عنعنرررررررررررررررررررررررة كخبررررررررررررررررررررررررر المعررررررررررررررررررررررررازف
. 

               ال تصرررررغ   البرررررن حرررررزم   المخرررررالف 
. 

ومنهم من يقول أن هناك واسطة حذفها البخاري ومع ذلك حتى على القول بأنه تعليق فهو 
صحيح لماذا؟ ألنه تعليق مجزوم به تعليق مجزوم به عند البخاري يقول عزاه إلى شيخه بصيغة 

يعني تدليس الشيوخ  "وهو في الشيوخ أخف"قال بصيغة الجزم فهو صحيح على كل حال يقول 
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إلسناد تدليس الشيوخ أخف من تدليس اإلسناد اللي هو تدليس اإلسقاط ألن أخف من تدليس ا
تدليس اإلسناد فيه راوي سقط وال يدرى ما حال هذا الراوي قد يكون ضعيف قد يكون شديد 

نما يسمى الضعف قد يكون وضَّ  اع وأما بالنسبة لتدليس الشيوخ فإنه ال يسقط من اإلسناد شيء وا 
أو يوصف بوصف لم يشتهر به أو ينسب إلى نسبة لم يشتهر بها يعني  الشيخ باسم لم يشتهر به

اإلمام أحمد مشهور بأبي عبد هللا وبنسبته إلى بني شيبان أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن  مثال  
قال حدثنا أبو صالح أبو صالح و حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني فإذا روى عنه راو 

هذا ضيع  ؟من يعرف أبا صالح البغدادي هذا ؟و صالح البغدادي هذامن يعرف أب البغدادي مثال  
ا أبو صالح وصالح أكبر أكبر من االسم نعم اإلمام كما أنه أبو عبد هللا وهو المشهور هو أيض  

عبد هللا لكنه اشتهر بأبي عبد هللا وقس على هذا قد يكون التدليس في الشيوخ في النسبة في 
التدليس في الموضع في البلد ألن بعض الناس مغرم باإلغراب فيقول الكنية في االسم قد يكون 

وهو  احدثني فالن بقرطبة فالسامع يظن أن هذا الشيخ رحل إلى قرطبة ليأخذ الحديث عن علمائه
أخذ بقرطبة حي من أحياء الرياض وهكذا فهذا تدليس وفيه تغرير للسامع وفيه التشبع بما لم 

ا لرواية والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا "من تدليس اإلسناد وعلى كل حال هذا أسهل  ىيعط
 ."الثقات

 تدليس اإلسناد رعاك هللا هو تدليس التسوية؟
ويشمل جميع أنواع التدليس الخمسة التي فيها إسقاط من السند الوقت ما  يشمل التسوية واإلسقاط
الشاذ وهو ما روى الثقة ا ما يحتمل هذه التفاصيل ل المتن صغير جد  يحتمل كون أنه نفصِّّ 

ا يخالف فيه غيره من الثقات مما يدل على أنه لم مخالفا لرواية الثقات الراوي ثقة لكنه روى خبر  
يضبط هذا الخبر ألن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد يعني كونه خبر يأتي عن جمع اثنين 

خطأ إلى الواحد فالجماعة ثالثة خمسة عشرة يعني تطرق الخطأ إليهم أقل أكثر أقل من تطرق ال
 أولى بالحفظ من الواحد فكونه يخالف الجماعة هذا شذوذ.

 
وذو الشررررررررررررذوذ مررررررررررررا يخررررررررررررالف الثقررررررررررررة              

. 
فيررررررررررررره المرررررررررررررال فالشرررررررررررررافعي حققررررررررررررره                

. 

ومنهم من يقول الشذوذ هو والمنكر شيء واحد هو تفرد من ال يحتمل تفرده تفرد من ال يحتمل 
ولذلك تجدون من يحكم على بعض األلفاظ الزائدة التي يتفرد بها  فيكن هناك مخال تفرده ولو لم

في  «إنك ال تخلف الميعاد»مثل: بعض الرواة ولو لم يكن هناك مخالفة يحكم عليها بالشذوذ 
ا ا محمود  اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام  »

هذه الزيادة حكم عليها بالشذوذ ألنها تفرد بها عن سائر الرواة  «وعدته إنك ال تخلف الميعادالذي 
إن  هللا »وحكم على  «الدرجة العالية»هي ما فيها مخالفة زيادة وحكم ُحكم أيضا على زيادة 
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ال اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت و »ا وحكم أيض   «يحب التوابين ويحب المتطهرين
حكم على بعض الزيادات بالشذوذ ولو لم تتضمن مخالفة لمجرد التفرد وبعضهم  «راد لما قضيت

من يطلق الشذوذ بإزاء التفرد لكن إذا لم يكن هناك مخالفة والمسألة مفترضة في راو ثقة فمن زاد 
ون معه علم وسيأتي الخالف في قبول زيادات الثقات المنكر منهم من يطلقه بإزاء الشاذ فيك

 ..وهو ما تفرد به واحد غير متقن"معنى المنكر هو معنى الشاذ وذكره ابن الصالح وغيره 
وال مشهور "يعني ممن ال يحتمل تفرده ال يحتمل تفرده  "المنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن

ا ا تفرد به هذا لحفظه غيره لحفظه من يحتمل تفرده لكن لمّ ألنه لو كان اللفظ معروف   "بالحفظ
الشخص الذي ليس لديه من الحفظ والضبط واإلتقان مما يقبل معه تفرده صار غير معروف 
عند أهل العلم وغير المعروف يقال له المنكر يعني الذي يقابل المنكر المعروف والذي يقابل 

المنكر مثلوا له بحديث أبي زكير  مثال   "والفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة"الشاذ المحفوظ 
كلوا البلح بالتمر فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن »عند ابن ماجه وغيره 

هذا منكر منكر ألنه تفرد به أبو زكير وال يحتمل تفرده عند أهل  «آدم حتى أكل الجريد بالخلِّق
ا في لفظه ألنه ليس الذي يغيظ الشيطان طول عمر ابن آدم بل يفرح بطول العلم ومنكر أيض  

يفرح بمثل هذا لكن الذي يغضب  «شركم من طال عمره وساء عمله»مر بعض الناس ع
منكر والفرد "الشيطان هو طول العمر مع استعماله في الطاعة فيما يرضي هللا جل وعال فاللفظ 

يعني هذا الحديث ال يعرف إال عن هذا الراوي حديث  "ما تفرد به واحد عن جميع الرواة
رف إال عن عمر وعن عمر ال يعرف إال عن علقمة بن وقاص الليثي األعمال بالنيات ال يع

وعن علقمة ال يعرف إال عن طريق محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد بن إبراهيم ال يعرف إال 
تفرد به واحد عن جميع الرواة "عن يحيى بن سعيد األنصار ثم عنه انتشر هذا الفرد تفرد مطلق 

ة من أهل هذه الجهة يعني ما يعرف هذا الحديث إال عند أهل ولو رواه مجموع "أو جهة خاصة
د بها أهل مكة ال المدينة هذا تفرد تفرد به أهل المدينة ال يعرف إال عند أهل مكة هذه سنة تفرَّ 

يعرف إال عند أهل مصل ال يعرف إال عند أهل البصرة وهكذا فهو تفرد نسبي واألول تفرد مطلق 
يتفرد به عن راو من  "ممن يجمع حديثه به واحد عن الزهري وشبههد والغريب ما تفر  "يقول 

ن رواه غيره عن غير الرواة المشهورين يتفرد به راو راو من الرواة عن إمام مشهور هذا تفر   د وا 
يدخل في التفرد النسبي وأكثر ما تطلق الغرابة على النسبية وأكثر ما يطلق  هذا اإلمام لكنه حينئذ  

يسمى "يعني واحد غريب واثنان أو ثالثة  "فإن انفرد اثنان أو ثالثة"فرد المطلق التفرد على الت
وهذا الذي درج عليه ابن منده وابن الصالح وجمع من أهل العلم أن ما يرويه اثنان أو  "عزيز

ثالثة هو العزيز والذي مشى عليه الحافظ في النخبة وغيره أن مروي االثنين عزيز ومروي 
روي االثنين عزيز ومروي الثالثة مشهور على كل حال إذا تفرد به اثنان أو الثالثة مشهور م

ا ا يعني تعدد الرواة ليس شرط  ثالثة يسمى عزيز أو مشهور على الخالف في الثالثة وليس شرط  
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لصحة الخبر يصح الخبر وهو غريب يصح الخبر وهو فرد مطلق كحديث األعمال بالنيات 
ا من طريق ثان أو أكثر ولذا يقول ناظم النخبة وليس شرط   ومنهم من قال ال يصح حتى يرد

 يعني العزيز ورود الحديث من طريق آخر.
ولررررررررررريس شررررررررررررطا للصرررررررررررحيح فررررررررررراعلم              

. 
وقيررررررررل شرررررررررط وهررررررررو قررررررررول الحرررررررراكم                

. 

 والرواية األخرى للبيت.
ولررررررررررريس شررررررررررررطا للصرررررررررررحيح فررررررررررراعلم              

. 
              وقرررررررررررد رمررررررررررري مرررررررررررن قرررررررررررال برررررررررررالتوهم  

. 

وبعضهم يقول أنه شرط للبخاري في صحيحه الكرماني الشارح يقول ال شرط البخاري أال يروي 
حديث واحد تفرد به مع أنه أول حديث في الكتاب يرد هذا الكالم وآخر حديث في الكتاب يرد 

لم يخرجه البخاري  «هو الطهور ماؤه»هذا الكالم ابن العربي في عارضة األحوذي يقول حديث 
ألنه لم يرو إال عن طريق أبي هريرة وهذا الكالم ليس بصحيح إذ ا حديث عمر ما روي إال عن 
طريقه وخرجه البخاري حديث أبي هريرة آخر حديث في الكتاب لم يروه إال أبو هريرة ومع ذلك 

 "اسمي مشهورا "يعني أكثر من ثالثة  "فإن رواه جماعة"خرجه فال يشترط لصحة الرواية العدد 
يعني من المشهور أو من  "ومنه"ا يعني انتشر واشتهر بين الناس فيسمى مشهور سمي مشهور  

الخبر إذا قلنا منه يعود إلى المشهور جماعة يعني يزيدون على الثالثة أو نقول من الخبر فيبقى 
المتواتر وهو "ار المشهور في دائرة أضيق من المتواتر فيكون قسيم للمتواتر فمنه يعني من األخب

يعني ما يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم  "خبر جماعة خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه
على الكذب عن مثلهم ويسند إلى شيء محسوس ال بد أن يكون الجماعة من غير حصر 
 يستحيل أن يتفقوا على كذب ال بد أن يكونوا متباينين من جهات وال يكون مصدرهم واحد اآلن

أو حتى في مجالس الناس في الغالب مصدرها واحد  هذه اإلشاعات التي في وسائل اإلعالم مثال  
مصدرها واحد وهذا المصدر هو الذي أذاع هذا الخبر فتلقته الوكاالت وكاالت األنباء ووسائل 
اإلعالم ثم صار الناس يتحدثون به فمثل هذا ال يفيد العلم وال يقطع بصحته حتى يكون في 

ع طبقاته بهذه الكيفية يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يفيد بنفسه العلم جمي
بصدقه يعني النفس اإلنسان يجد نفسه ملزم بتصديق هذا الخبر يعني لو جاء شخص قال جاء 
زيد جاء ثاني قال جاء زيد ثالث جاء زيد عشرة عشرين مائة أنت اآلن يمكن تتردد في مجيء 

تتردد بمجيء زيد ألن هذه األخبار يتراكم بعضها على بعض حتى تولد عندك ما زيد؟ ما يمكن 
يلزمك بتصديقه ولذا قال وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم يعني اليقين الذي ال يحتمل النقيض 
بصدقه فال شك أن هذه األخبار التي يتراكم بعضها على بعض تولد العلم إذا وجدت الشروط في 

د يعني هل يستطيع شخص أن يقول أنا وهللا بغداد ما شفتها ولذلك أنا ال جميع طبقات السن
أصدق أن هناك بلد تسمى بغداد حتى أراها أو دمشق أو القاهرة أو صنعاء أو الرياض وما أشبه 
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ذلك يعني هل إذا قيل لك هناك بلد اسمه بغداد تقول وهللا ال بد أراجع معجم البلدان؟ أشوف؟ ما 
من بين سائر القطر أو الدولة اسمها  ك واحد وقال هناك بلدة تتسم بالبراد مثال  يمكن لكن لو جاء

كذا أول مرة تسمع بها هذا ما يلزم تصديقه تراجع معجم البلدان تقول وهللا أبتأكد أو يأتيك من 
والمستفيض ابن يخبرك بهذا ثاني وثالث وعاشر إلى أن إلى أن يتحقق اليقين بصدق الخبر 

شهور وهو المستفيض فالمستفيض والمشهور شيء واحد ومنهم من يفرق بين حجر يقول الم
المشهور والمستفيض أن المشهور ما زادت رواته على ثالثة ولو تفاوتت في الطبقات طبقة يرويه 
ثالثة طبقة يرويه أربعة طبقة يرويه خمسة ثم طبقة يرويه ثالثة وهكذا والمستفيض على وتيرة 

والمستفيض وهو ما زاد رواته " يقول أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخرهواحدة ثالثة عن ثالثة 
في كل مرتبة يعني في كل طبقة من طبقات رواته ومنهم من يجعل  "في كل مرتبة على ثالثة

قسيم  ..،المستفيض من أقسام المتواتر وهذا معروف عند الحنفية يجعلون المستفيض من أقسام
وهو يورث طمأنينة في القلب يعني ما يورث علم مثل المتواتر دونه  للمتواتر أو قسم من المتواتر

والمعلل وهو ما اطلع فيه "ال يورث علم يقيني ال يحتمل النقيض لكنه يورث طمأنينة في القلب 
المعلل قالوا إنه تعبير مرذول  العلة أوال   "اعلى علة قادحة في صحته مع السالمة عنها ظاهرا 

له المعلول واألفصح فيه أن يقال المعل بالم واحدة وسبب ذلك أن علله قال بعضهم إنه لحن ومث
غير أعله يقول هو ما اطلع فيه على علة قادحة العلة سبب خفي غامض يقدح في الحديث 
الذي ظاهره السالمة منها سبب خفي غامض يعني ما يظهر لكل الناس ولذا علل الحديث لم 

ة الحديث يعني ما يتسنى لكل واحد أن يتكلم في علل يتكلم فيها إال النوادر من من من أئم
الحديث فما اطلع فيه على علة خفية قادحة يسمى معل وقد يقال له معلول وقد يقال معلل وجاء 
التعبير بهذا على ألسنة أهل العلم لكن قالوا األفصح أن يقال معل ما اطلع فيه على علة قادحة 

في السند سفيان وبحثت في جميع الطرق تريد تحدد سفيان هل هو  هناك علة غير قادحة مثال  
غير  ؟ابن عيينة أو الثوري ما توصلت قالوا هذه علة لكنها في الحقيقة قادحة واال غير قادحة

عن حماد بن زيد أو ابن أو ابن سلمة قادحة لماذا؟ ألنه أينما دار فهو على ثقة ومثله لو قيل 
إذا كان دورانه بين ثقة وضعيف هذه قادحة هناك العلل القادحة في  أينما دار فهو على ثقة لكن

ا يعني ظاهر الحديث سالم ما فيه شيء لكن إذا دققت فيه وجدت صحته مع السالمة منها ظاهر  
فيه علة وهذا ال يتسنى لكل أحد ولهذا لم يتكلم في العلل إال األفراد األفذاذ األئمة الكبار البخاري 

عة أئمة علي بن المديني الدارقطني هؤالء أئمة العلل وغيرهم من أهل العلم يعني أبو حاتم أبو زر 
ن كانوا من أهل علم ومن أهل  ليس هذا على سبيل الحصر لكن الجم  الغفير من أهل العلم وا 

 ل لعلة المتن بحديث البسملة.الحديث لكن قد يخفى عليهم بعض العلل الحافظ العراقي مثّ 
              بسررررررررررررررملةوعلررررررررررررررة المررررررررررررررتن كنفرررررررررررررري ال

. 
               إذ ظررررررررررررررررررررررن راو نفيهررررررررررررررررررررررا فنقلرررررررررررررررررررررره 

. 
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ث نفي البسملة في صحيح مسلم يقول الراوي كانوا يستفتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمين حدي
وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمين  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا 

بسم هللا الرحمن الرحيم في أول القراءة وال في آخرها هذا فهم من النص  حديث أنس ال يذكرون 
أنهم ال يذكرون مادام يستفتحون بالحمد إذا كان االستفتاح بالحمد إذ ا ال يذكرون ال يذكرون هذا 

 فهم.
وعلررررررررررررررة المررررررررررررررتن كنفرررررررررررررري البسررررررررررررررملة              

. 
إذ ظررررررررررررررررررررررن راو نفيهررررررررررررررررررررررا فنقلرررررررررررررررررررررره                

. 

ر يقول يمكن أن يوجه هذا الكالم وهذا النفي يحمل على محمل صحيح وينتفي الحافظ ابن حج
ا للمعل تنتفي العلة وينفي االضطراب ينتفي االضطراب ألنه مثل به للمضطرب ومثل به أيض  

إذا أمكن نفي العلة ونفي االضطراب فهذا هو األصل ال سيما إذا كان الحديث في أحد 
ا يحمل عدم الذكر على عدم الجهر ال يذكرون يعني جهر   الصحيحين كيف يقول الحافظ يقول

وهذا معروف مقتضى كونهم يستفتحون القراءة بالحمد أنه يقول هللا أكبر ثم يسكت هنيهة ثم يقول 
ا كما هو ظاهر أكثر األحاديث وهو الحمد هلل رب العالمين وال ينفي أن يكون قد ذكر البسملة سر  

حديث يروى على أكثر من  "ى على أوجه مختلفة ومتساويةوالمضطرب وهو ما يرو " ،المرجح
وجه أوجه وتكون هذه األوجه مختلفة ال متفقة يعني فيه تعارض بين هذه األوجه ومتساوية ال 
يمكن ترجيح بعضها على بعض كما قالوا في حديث الخط الذي مثل به ابن الصالح للمضطرب 

من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن  ونفى ابن حجر في البلوغ عنه االضطراب ولم يصب
أثبتوا له االضطراب ونفاه الحافظ ابن  «اشيبتني هود وأخواته»كما مر بكم في البلوغ وحديث 

حجر بترجيح بعض الروايات على بعض ألنه إذا أمكن الترجيح انتفى االضطراب إذا أمكن 
 الترجيح انتفى االضطراب هذه األوجه ال بد أن تكون مختلفة فيها تعارض فإن كانت متحدة أوال  

ال ال بد أن يروى عن أوجه الحديث الذي يروى على وجه واحد يمكن أن يقال فيه مضطرب؟ 
هذه األوجه إذا كانت متفقة يمكن أن يقال مضطرب؟ ال يمكن هذه األوجه المختلفة ال بد أن 
تكون متساوية في الرتبة بمعنى أنه ال يمكن ترجيح بعضها على بعض فإن أمكن ترجيح بعضها 

بأنه مضطرب على بعض انتفى االضطراب فإذا ضاقت المسالك في الترجيح حكم على الخبر 
وأمثلته كثيرة عند أهل العلم من ذلك حديث القلتين قالوا إنه مضطرب في سنده ومتنه ومن 

والمدرج وهو زيادة تقع في "صححه رجح بعض األوجه على بعض وانتفى عنده االضطراب 
الكتاب معتصر ال يكفي أن يقال وقد تقع في السند لكن الكتاب باعتباره معتصر  "المتن ونحوه

صر ألن المختصرات تذكر األقسام وتمثل لكن هذا معتصر مجرد عن التقسيمات ومجرد مخت
هذا  «أسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار»عن األمثلة الزيادة تقع في المتن قد تقع في أوله 

في غار حراء الليالي ذوات العدد فيتحنث  -عليه الصالة والسالم-إدراج في أثنائه كان يمكث 
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زيادة أو أنثييه  «من مس ذكره أو أنثييه فليتوضأ»د في أثناء الخبر ثم أكمل الخبر ووهو التعب
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته »هذه إدراج في األخير في آخر الخبر هذا كثير هذا كثير 

قالوا هذا مدرج في آخر الخبر وهو األكثر على كل حال الزيادة في الخبر في  «وتحجيله فليفعل
هذا إدراج وقد تكون هذه  -عليه الصالة والسالم-من غيره ليس من قول النبي  متن الحديث

لكن في حديث آخر فتسمى إدراج من هذه الحيثية  -عليه الصالة والسالم-الزيادة من قوله 
ويعرف اإلدراج بجمع الطرق إذا جمعنا الطرق وفصلت هذه الزيادات عن بعض وعرفنا أن هذه 

ا ا وبهتان  الملصق زور   "المختلق المصنوع"ع الخبر الموضوع المكذوب الموضو  "والموضوع"مزيدة 
هذا شر األحاديث على ما يقول أهل العلم والوضع والكذب على  -عليه الصالة والسالم-بالنبي 
 «ا فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي متعمد  »هفوة عظيمة  -عليه الصالة والسالم-النبي 

لكن  -عليه الصالة والسالم-لحرمين بكفر من تعمد الكذب على النبي وحكم الجويني والد إمام ا
عامة أهل العلم لم يوافقوه على هذا حتى إمام الحرمين قال إن هذه زلة من والده كبيرة من كبائر 
الذنوب ومعروف أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم التكفير بهذه الكبائر ولو عظمت ما لم 

-لملة الموضوع المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي تصل إلى حد يخرج به من ا
وليس من من قوله ال بد أن يبين وضعه وال يجوز أن يلقى على الناس  -عليه الصالة والسالم

ا ببيان وضعه وال يكفي أن يذكر إسناده ألن الجيل ليس بجيل إسناد ال يعرفون األسانيد إال مقرون  
ا فيقول هذا حديث موضوع ا موضوع  ي خطيب ويذكر حديث ا مكذوب  وال يكفي أن يقال موضوع يأت

ما يكفي ألن الناس ال يعرفون وش معنى الموضوع ال بد أن يبين ببيان يفهمه الجميع والحافظ 
عليه الصالة -العراقي لما ذكر له سئل عن حديث قال حديث ال أصل له مكذوب على النبي 

إلى العلم من األعاجم فقال كيف يا شيخ تقول فتصدى له شخص من ممن ينتسب  -والسالم
مكذوب وهو موجود في كتب السنة باألسانيد فقال أحضره لنا فأحضره من موضوعات ابن 
الجوزي من كتاب الموضوعات جاء به فإذا كان يخفى هذا االصطالح على مثل هذا فألن يخفى 

وقد يلقب "بد من بيانها  على عامة الناس من باب أولى فاألحاديث الضعيفة والموضوعة ال
ن كان الرد يتناول الضعيف في مقابل المقبول وقد يلقب أو يذكر ويسمى  "بالمردود  "بالمتروك"وا 

وال شك أن أولى ما يترك الموضوعات مع أنه قد يترك العمل بالحديث وهو صحيح لوجود 
وتلقيبه  -والسالمعليه الصالة -المعارض لكن التعبير الدقيق أن يقال مكذوب على النبي 

ال تصح نسبته إلى  "باطل"ا ز الرد ال القبول والترك ال العمل وهو أيض  بالمردود بمعنى أنه في حيِّّ 
َسد كيف ُمفَسد قد يكون أصله صحيح وأفسده بعض  -عليه الصالة والسالم-النبي  الُمف 

ه فيرد من الوضاعين قد يكون أصل الخبر صحيح لكن أفسده بعض الوضاعين فوجد في إسناد
أجله ويحكم عليه بالوضع من أجله ألن الحكم بالحديث بالوضع على الحديث إنما هو من أجل 

ا بروايات إسناده فإذا وجد فيه وضاع قيل الحديث بهذا اإلسناد موضوع ولو كان متنه محفوظ  
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 ثابتة لكن مع ذلك إذا قيل هذا المتن موضوع ال بد من بيان أنه يثبت من جهات أخرى لئال
ا من وجوه أخرى وقد أورد ابن يغرر بمن يسمع إذا قيل موضوع معنى ترك وقد يكون صحيح  

الجوزي أحاديث حكم عليها بالوضع بهذه الطريقة لوجود وضاع كذاب في اإلسناد والمتن 
اع ال معروف برواية الثقات حديث في صحيح مسلم حكم عليه بالوضع ألنه ورد من طريق وّض 

من هذا الطريق صحيح موضوع لكنه محفوظ من جهات وحشد كتابه بمثل  بد من البيان تقول
هذا بما صح من السنن أو حسن وهذا ال ينبغي هذا تشديد يحرم المكلفين من العمل ببعض 

 األحاديث الصحيحة ولذا يقول الناظم رحمه هللا تعالى:
وأكثررررررررررررررر الجررررررررررررررامع فيرررررررررررررره إذ خرررررررررررررررج              

. 
               لمطلررررررق الضررررررعف عنررررررى أبررررررا الفرررررررج 

. 

يعني هذا قلب في اإلسناد  "والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه"يعني ابن الجوزي 
نصر بن علي يجعل عن إسناد الحديث إلى غير راويه وقد يقلب معناه وقد يقلب اسم الراوي 

بإسناد علي بن نصر وهكذا هذا قلب وقد يقلب الحديث فينسب إلى غير راويه أو يلحق المتن 
ليس له هذا نوع من القلب َشريك يحدث فذكر إسناد حديث ذكر إسناد كامل إلى أن قال قال 

فدخل مع الباب ثابت بن موسى الزاهد فقال فجأة شريك من  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
نما لما رأى هذا  كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار ما له عالقة باإلسناد الذي ذكره وا 

لرجل الصالح صاحب قيام ليل وصاحب عبادة ومعروف ووجهه يدل على ذلك فقال من كثرت ا
صالته بالليل حسن وجهه بالنهار ثابت غافل عن الرواية ما هو من أهل الرواية هو من أهل 
العبادة فسمع اإلسناد وسمع الكالم فركب هذا على هذا وصار يرويه يرويه عن شريك إلى أن 

من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار فهو  -صلى هللا عليه وسلم-قال قال الرسول 
عليه -مقلوب ومنهم من يقول إنه شبه الوضع وعلى كل حال أمره سهل ألنه لم يثبت عن النبي 

عندنا العلو والنزول  "والعالي"على أي حال إسناد الحديث إلى غير راويه  -الصالة والسالم
أو من  -صلى هللا عليه وسلم-ويحصل بالقرب من النبي  فيهاهو فضيلة مرغوب "العالي قال 

العلو قلة الوسائط العلو في الحديث قلة  "أحد األئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع
الوسائط فالحديث يروى بإسناد البخاري يروي الحديث من طريق جمع من الرواة فالن عن فالن 

كذا قد يقل العدد إلى ثالثة  -صلى هللا عليه وسلم-ل هللا عن فالن عن فالن إلى آخره قال رسو 
فقط حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع ثالثي ثالثة هذا عالي 

ويل للعرب من »بالنسبة للبخاري هذا أعلى ما في البخاري وقد يرويه عن تسعة كحديث زينب 
العالي عند أهل  ؟هذا أنزل ما في البخاري فعندنا عالي وعندنا نازل أيهما أفضل «شر قد اقترب

العلم أفضل لماذا؟ ألن الخلل يرد على الحديث من خالل منافذ هذه المنافذ التي يتسرب 
بواسطتها الخلل إلى الخبر هم الرواة يعني االحتمال أن يكون هذا الراوي ما ضبط تجاوز هذا 
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يكون الثاني ما ضبط احتمال أن يكون الثالث ما ضبط الرابع الخامس  الراوي احتمال أن
العدد قل االحتمال وغلب على الظن  لَّ تمل أن يكون ما ضبط الخبر فإذا قالسادس كل واحد يح

هل هي مثل ما يورد  ا تورد احتماالت ضعف من عشرة أوجه مثال  أن الخبر مضبوط ألنك لمّ 
ة؟ ال ولذا رغب أهل العلم في العلو وتمنى من تمنى من احتمال الضعف من وجهين أو ثالث

األئمة حال احتضاره ماذا يتمنى يقول بيت عالي بيت خالي وسند عالي بيت خالي وسند عالي 
سند عالي يعني هذا أمر مرغوب عند أهل الحديث شوفوا الهمم يعني قريب من من من مفارقة 

ت إذا خرج أهله للزيارة يعني في ظرفنا الذي الدنيا يتمنى بيت خالي من يطيق الجلوس بالبي
ا ال، تضيق به األرض ذرع   ؟نعيشه اآلن هل يقول فرصة أتفرغ للعلم والعمل والعبادة والذكر

ألنه ما عود نفسه على التلذذ بالخلوة بمناجاة هللا جل وعال بالتالوة  ؟حبيس لماذا ظنهيخرج ألنه ي
ما كتب له من ركعات في هذه في هذه الخلوة يذكر هللا  مع التدبر بالذكر بالعلم بالعبادة يصلي

فتفيض عيناه وهو خالي يكون من السبعة الذين يظلهم هللا في ظله حنا ما نتمنى هذا مجرد ما 
يطلعون امسك الباب الثاني بيت خالي وسند عالي من المتكلمين الذين ال عالقة لهم بعلم 

قال ال النازل أفضل ليش؟ قال النازل أنت اآلن لما واحد من المتكلمين من أهل الكالم الحديث 
تريد الحكم على الحديث تراجع كتب الرجال وأقوال أهل العلم فتراجع في العالي ثالثة أشخاص 
بربع ساعة تنتهي لكن في اإلسناد النازل تحتاج تراجع عشرة في ساعة فتعبك في مراجعة النازل 

 «أجرك على قد نصبك»يكثر أجرك  سند العالي وحينئذ  وسند النازل أكثر من تعبك في مراجعة ال
ألن النصب والتعب ليس بمطلوب لذاته ليس بمطلوب لذاته في  ؛نقول هذا الكالم ليس بصحيح

ا فيه يؤجر عليه ا مرغب  ا للعبادة صار مطلوب  الشرع أبدا التعب ليس بهدف للشارع لكن إذا جاء تبع  
ات إليه نعم قد يكون النازل أنظف أسانيد وأوثق رواة نعم اإلنسان فمثل هذا ال وجه له وال التف

نقول هذا هذا اإلسناد أفضل من العالي لهذه الحيثية قد يكون عالي بضعفاء قد يكون برواة أقل 
يحصل القرب من  من من رواة أقل شأنا من رواة السند النازل فنرجح النازل على العالي حينئذ  

أو بالقرب  -عليه الصالة والسالم-عني بقلة الوسائط بينك وبينه ي -عليه الصالة والسالم-النبي 
أو إلى شعبة يكون  من أحد األئمة في الحديث ألنك لما يكون طريقك إلى سفيان بقدر أقل مثال  

سفيان وشعبة وهؤالء األئمة قد ضمنوا لك من بعدهم ألنهم أهل نقد وأهل تحري ولو كان ما بين 
فقربك من هذا اإلمام يعني قلة الوسائط  نازال   -عليه الصالة والسالم-شعبة أو سفيان إلى النبي 

بينك وبينه علو يقول أو من أحد أئمة الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع تقدم وفاة الراوي 
والسماع شيخ يحدث يحدث الناس سبعين سنة ومات عن مائة سنة أو عن تسعين سنة شخص 

قبل وفاته بخمسين سنة قبل وفاته بأكثر إذا قلنا تسعين  أخذ عنه الحديث وهو في العشرين
بسبعين سنة وشخص أخذ عنه الحديث وعمره ثمانين فبينهما أكثر من نصف قرن نقول هذا 

ن ساوى الثاني في عدد الرواة أيض   ا تقدم الوفاة أخذ الذي تقدم في سماعه من هذا الشيخ أعلى وا 



 
 

 
28 

 28 (10) التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن

تقدمت وفاته ال شك أنه سنده أعلى من هذه الحيثية عنه ومات وهذا أخذ عنه وعمر نقول الذي 
ألنه لم يحصل له اختالط والذي روى عنه في سن الصغر أولى ممن يروي عنه في سن الكبر 

عليه -ضد العالي يعني كثرة الوسائط بين الراوي وبين النبي  "والنازل وهو ضد العالي"وهكذا 
حديث النازل الحديث التساعي وفي السنن سنن ومثلنا له بما في البخاري من  -الصالة والسالم

النسائي حديث في فضل سورة اإلخالص وأنها تعدل ثلث القرآن هو أنزل إسناد في الدنيا وفيه 
جزء للخطيب البغدادي طبقة التابعين فيه ستة يروي بعضهم عن بعض من التابعين وفيه إسناد 

ألن طبقة التابعين  ؛الدنيا على ما يقول أهل العلما هذا أنزل إسناد في النسائي فيه أحد عشر راوي  
والمختلف يعني مختلف الحديث مختلف  "والمختلف"فقط فيهم ستة يروي بعضهم عن بعض 

في  "في المعنى"يعني متضادان  "وهو أن يأتي حديثان متعارضان"الحديث مشكل الحديث 
ن في الباطن ال يمكن يعني في الظاهر يعني ال يمكن أن يأتي حديثان صحيحان ثابتان يتعارضا

حقيقة األمر إال في النسخ في الناسخ والمنسوخ وهذا معروف لكن حديثان محكمان متعارضان 
في الباطن ال يوجد ال حديث مع حديث وال حديث مع آية وال آية مع حديث وال نقل مع عقل 

العقل والنقل يعني نقل صحيح مع عقل صريح ولشيخ اإلسالم كتاب عظيم اسمه درء تعارض 
فإذا كان هذا بين العقل الصريح مع النقل الصحيح فألن يكون بين النصوص من باب أولى 
تعارض في الباطن ما فيه لكن على حسب ما ينقدح في ذهن المجتهد يقول هذا الحديث يعارض 
هذا الحديث هذا يسمى مختلف الحديث وفيه مؤلفات للشافعي وابن قتيبة ومشكل الحديث 

ا فيخص نفسه ال َيُؤمَّن أحد قوم  »حديث ي وغيره كتب كثيرة متعارضات في الظاهر للطحاو 
ابن خزيمة  «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»يعني جاء الوعيد في هذا مع حديث  «بدعوة دونهم

وهو من أعلم الناس في هذا الباب وهو الذي يقول ال أعرف حديثين متعارضين ثابتين عن النبي 
ابن خزيمة حكم على  بينهما من كان عنده شيء من ذلك فليأتني ألؤلف -والسالم عليه الصالة-

هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة الحديث  «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»الحديث حديث 
الثاني ليس في الصحيحين في السنن فقال حديث السنن هذا ال يثبت ليس بصحيح لماذا؟ ألنه 

البن خزيمة وهو إمام في هذا الباب وجه التوفيق  حماذا؟ ألنه ما المعارض بالحديث الصحيح ل
بينهما لكن شيخ اإلسالم حمل الحديث حديث الترهيب من تخصيص اإلمام نفسه بدعوة دون 
المأمومين بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت يعني هل يصلح أن يقف اإلمام ووراءه 

يجوز مثل هذا؟! ال ال ما يمكن هذا هذا محل الوعيد  ؟الصفوف ويقول اللهم اهدني فيمن هديت
كل إنسان يدعو لنفسه السخاوي  الدعاء الذي يؤمن عليه أما دعاء االستفتاح ودعاء السجود مثال  

له جمع يقول الدعاء الذي يشترك فيه اإلمام والمأموم يجوز أن يخص نفسه والدعاء الذي ال 
يخص نفسه به طيب أنت وش يدريك وأنت ساجد تدعو  يشترك فيه اإلمام والمأموم ال يجوز أن
ا المأموم قد يستفتح بغير االستفتاح الذي استفتحت أيض   ؟أن المأموم يشترك معك واال ما اشتركوا
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يأتي حديثان متعارضان في "به فلم يشترك معك فقول شيخ اإلسالم رحمه هللا أظهر أظهر 
قبل الترجيح ننظر إلى التوفيق  "على اآلخرأو يرجح أحدهما  ا فيوفق بينهماالمعنى ظاهرا 

ال إن عرف المتقدم من المتأخر قيل بالنسخ وأخذ  ال الترجيح إن استطعنا وا  والجمع إن أمكن وا 
ال فالتوقف إذا لم يوجد مرجح وال نعرف تاريخ ولم  بالمتأخر وترك المتقدم باعتبار أنه منسوخ وا 

تغيير لفظ أو معنى  "تغيير لفظ أو معنىوالمصحف وهو "ف نستطع الجمع نتوقف والمصحَّ 
تغيير في اللفظ في الشكل في الحروف هذا تصحيف تغيير بالمعنى تحريف ألنه جمع اللفظ 

ومنهم من يرى أن التغيير في الشكل والمعنى واألكثر على أن اللفظ تصحيف والمعنى تحريف 
دنا حرف التغيير بالشكل تصحيف والتغيير في المعنى تحريف في اللفظ يعني عندنا شكل وعن
يقول ُلَهيعة هذا تصحيف  مصحف التغيير بالحرف محرف يعني من يضبط ابن َلهِّيعة مثال  

عاصم األحول قال عامر األحدب هذا يمثل به للتصحيف على القول  والذي يغير حرف مثال  
ن كان أدخله في التصحيف الم قصود أن األعم ويمثل بهذ للتحريف والتحريف بالمعنى معروف وا 

التغيير سواء كان في اللفظ أو في المعنى في الحرف في الشكل كله يندرج في المصحف 
إلى َعَنَزة يعني  -عليه الصالة والسالم-صلى النبي ف مصحَّ  "وتارة يقع في المتن"والمحرف 

إلى َعن َزة واحدة الغنم ثم رواه  -عليه الصالة والسالم-يستتر بها فجاء من قال صلى النبي 
إلى شاة هذا تصحيف تصحيف شنيع  -عليه الصالة والسالم-بعضهم بالمعنى فقال صلى النبي 

فانتقل من من  -صلى هللا عليه وسلم-حتى قال القائل نحن قوم من َعَنَزة صلى إلينا رسول هللا 
وتارة يقع "العصا إلى الحيوان من بهيمة األنعام العنز إلى القبيلة فهذا تصحيف هذا في المتن 

مثل ما قلنا منهم من يضبط ُلهيعة ويقول َلهية هذا تصحيف وتحريف وفيه عاصم  "في اإلسناد
للعسكري وغيره من أهل العلم لكن المطبوع منها  "فيه تصانيف"األحول إلى عامر األحدب وهكذا 
التسلسل التتابع على شيء معين إما صفة أو حالة  "المسلسل"للعسكري وهو كتاب كبير وشامل 

فيه الصحيح تتابع رجال  قلَّ  "وقل فيه الصحيح وما تتابع رجال اإلسناد على صفة أو حالة"قال 
م ثم التلميذ اإلسناد على صفة أو حالة الرواة كلهم إذا حدث األول الثاني الشيخ حدث التلميذ تبسّ 

بض حدث التلميذ الثاني تبسم أو كان جالس فقام أو قائم فجلس وتتابعوا على هذا الوصف أو ق
عليه الصالة -ا إني أحبك هذا تسلسل كل من يروي حديث معاذ أن النبي لحيته أو قال كالم  

فمعاذ قال لمن روى عنه إني أحبك وهكذا أو المتسلسل باألولية  «إني أحبك»قال:  -والسالم
حدثني فالن وهو أول حديث سمعته منه قال حديثني فالن وهو أول حديث سمعه منه قال 
حدثني إلى آخره المسلسل باألولية هذا تتابع على صفات وأحوال أو تتابع وتسلسل باألسماء كلهم 

هذا تسلسل تسلسل بالدمشقيين كلهم من دمشق  هللا مثال   اسمهم محمد السند كلهم محمد أو عبد
حدثني الفقهي  حدثنا فالن بن فالن الدمشقي عن فالن بن فالن الدمشقي إلى آخره بالفقهاء مثال  

فالن قال حدثني الفقيه فالن هذا يسمونه تسلسل وقل فيه الصحيح لماذا؟ ألن غرض من يجمع 
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ة على التسلسل وال يعنيه أمر ظمؤلفات غرضه المحاف وقد جمع فيهاهذه األحاديث المسلسلة 
آخر وقد ال يجد هذا التسلسل باألسانيد الصحيحة النظيفة فيضطر إلى أن يرويه من طريق 
الضعفاء ولذا يقول قل فيه الصحيح ألن الهدف والغرض المحافظة على هذا الوصف بغض 

االعتبار والمتابعات والشواهد وترجم ابن عندنا ثالثة ألفاظ  "واالعتبار"النظر عن الثبوت وعدمه 
الصالح بهذا االعتبار والمتابعات والشواهد والترجمة توهم أن االعتبار قسيم للمتابعات والشواهد 

ال  ؟عندنا ثالثة أشياء اعتبار ومتابعات وشواهد لكن هل االعتبار مثل المتابعة ومثل الشاهد
اهد هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد فليس بقسيم االعتبار هيئة التوصل إلى المتابعات والشو 

ا ال يتابع عليه عن حديثا  االعتبار هو أن يروي حماد بن سلمة مثالا "للمتابعات والشواهد يقول 
 البحث. يعني تعريف بالمثال االعتبار أوال   "أبي أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة

االعتبرررررررررررار سرررررررررررربرك الحرررررررررررديث هررررررررررررل              
. 

شررررررررررررارك راو غيررررررررررررره فيمررررررررررررا حمررررررررررررل                
. 

االعتبار هو هيئة التوصل والبحث عن المتابعات والشواهد فالتعريف بهذا المثال ال يتم حتى 
يأتي بالمتابعات عليه والشواهد فاالعتبار هو بحثك عن المتابعات والشواهد لهذا اإلسناد الذي 

ال يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي  احديث   ذكره يقول أن يروي حماد بن سلمة مثال  
 .إنما هريرة فجعله قسيم للمتابعة هذا ليس بصحيح

االعتبرررررررررررار سرررررررررررربرك الحرررررررررررديث هررررررررررررل              
. 

شررررررررررررارك راو غيررررررررررررره فيمررررررررررررا حمررررررررررررل                
. 

يعني شاركه غيره واال ما شاركه؟ عندنا إسناد حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي 
ا لحماد يرويه عن أيوب عن ابن سيرين قلنا متابعة اد إن وجدنا متابع  رة نبحث عن متابع لحمّ هري

تامة إن وجدنا من يرويه عن حماد بن سلمة متابع لحماد يرويه عن أيوب ومتابع أليوب يرويه 
 وجدنا حديث آخر بلفظه أو عن ابن سيرين قلنا متابعة لكنها ناقصة إذا لم نجد اإلسناد كامال  

المتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي "بمعناه عن أنس قلنا هذا شاهد شاهد وهو يقول 
إذا إذا إذا وجدنا من يرويه عن حماد غير حماد عن أيوب وغير أيوب يرويه  "المتابعة التامة

والثانية ناقصة  "وهي المتابعة التامة"غير حماد عن غير أيوب قلنا متابعة لكنها ناقصة 
أن يروى حديث آخر بمعناه ويروى حديث آخر بمعناه  "هد أن يروى حديث آخر بمعناهوالشا"

ا بلفظه فهو هنا جعل الفرق بين المتابعات والشواهد اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى فإذا وجدنا حديث  
ن اختلف اللفظ واتحد المعنى فهو الشاهد ولو  المتابع ولو كان الراوي الصحابي غير الصحابي وا 

حد الصحابي هذا قول ألهل العلم لكن الذي استقر عليه االصطالح وهو قول أكثر أهل العلم ات
ن اختلف الصحابي فالشاهد بغض النظر عن اتحاد اللفظ  أنه إن كان الصحابي واحد فالمتابع وا 

إنك ال تخلف »مرت عندنا معنا فيما تقدم زيادات الثقات يعني مثل  "زيادة الثقات"والمعنى 
بعض أهل العلم نقل اإلجماع على قبول  «إن هللا يحب التوابين ويحب ..»ومثل  «دالميعا



 
 

 

 

 

3

0  
30 

 30 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

زيادات الثقات ألنها زيادة من ثقة خفيت على من تركها فمن زادها معه زيادة علم خفيت على 
غيره وليس فيها معارضة ومنهم من ردها قال لو كانت محفوظة لووفق عليها هذا الراوي ومنهم 

ا ومنهم من يقبلها من غيره إلى أقوال كثيرة في المسالة لكن لراوي الذي رواه ناقص  من يقبلها من ا
رد يعني ليست كل زيادة مقبولة وليست كل الذي عليه األئمة الكبار أنه ال يحكم بحكم عام مطَّ 

 زيادة مردودة ويترك هذا ألئمة الكبار الذين يحكمون على األخبار بالقرائن بقبول الزيادات وعدمها
ت القرائن على عدم بالقرائن إذا دلت القرائن على أن هذه الزيادة حفظها من زادها قبلت إذا دلّ 

 "وزيادة الثقات الجمهور على قبوله"ت لكن طالب العلم يتمرن على مثل هذا القول حفظه لها ردَّ 
متقدمين وهذا يكون ضاهى ال يتمرن على هذا حتى تتولد لديه األهلية أهلية الحكم بالقرائن وحينئذ  

يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى عمر طويل للبحث في مثل هذه األمور وجمع للطرق فالباب إذا لم 
 تجمع طرقه ال يتبين خطؤه فالجمهور على قبولها.

              واقبررررررررررررررل زيررررررررررررررادات الثقررررررررررررررات مررررررررررررررنهمُ 
. 

ومرررررررررررررن سرررررررررررررواهم فعليررررررررررررره المعظرررررررررررررم                
. 

 يعني قول األكثر.
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وهللا أعلم 
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 التذكرة في علوم الحديث
 البن الملقن

 
 يخ الدكتورشال  معالي

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين قال ابن الملقن رحمه هللا تعالى في كتاب التذكرة في علوم الحديث وصفةُ 
الراوي وهو العدل الضابط ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز 

ا ا وكيفية السماع والتحمل وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا ويحصل له في خمس غالبا 
وتصرف الهمة إلى ضبطه وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية السماع من لفظ الشيخ والقراءة 

نواعها والمناولة والمكاتبة واإلعالم والوصية والوجادة وصفة الرواية وأدائها عليه واإلجازة بأ
ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث وآداب المحدث وطالب الحديث ومعرفة غريبه 
ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم ويحتاج في 

ام الخمسة وهي: الوجوب والندب والتحريم والكراهة واإلباحة ومتعلقاتها ذلك إلى معرفة األحك
من الخاص وهو ما دل على معنى واحد والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة 

على معنى واحد مع عدم تعيين فيه وال شرط والمقيد وهو ما دل على  والمطلق وهو ما دل  
عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره  ل وهو مامع اشتراط آخر والمفص   معنىا 

ر وهو ما ال يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد  والمفس 
ا مع التباين فيه وغير ذلك ومعرفة ناسخه مع االستواء في الحفظ ومن جهة العدد أيضا 

صلى -ى من األكابر عن األصاغر كرواية النبي ومنسوخه ومعرفة الصحابة وأتباعهم ومن رو 
ا برواية عن تميم الداري والصديق رضي هللا تعالى عنهما وغيرهما ويلقب أيضا  -هللا عليه وسلم

الفاضل عن المفضول ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة 
األيم أحق »ة النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث يوغيرهم عن مالك وروا

ومعرفة رواية اآلباء عن األبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل رضي هللا  «بنفسها من وليها
ج وهو رواية األقران بعضهم عن تعالى عنهما وعكسه وكذا رواية األم عن ولدها ومعرفة المدب  

ية اإلخوة ااآلخر عنه فغير مدبج ومعرفة رو  خر ولم يروبعض فإن روى أحدهما عن اآل
واألخوات كعمر وزيد ابني الخطاب رضي هللا تعالى عنهما ومن اشترك عنه في الرواية اثنان 

اف وبين وفاتيهما مائة وسبع راج فإن البخاري روى عنه وكذا الخف  تباعد ما بين وفاتيهما كالس  
 وثالثون أو أكثر.

 يكفي يكفي.
هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد

 أجمعين، أما بعد:
والمزيد في متصل األسانيد وهو أن يزاد في اإلسناد رجل فأكثر "فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى: 

وهذا الغلط والوهم ال يستطيع أن يحكم به آحاد ا يزاد في اإلسناد رجل فأكثر غلط   "اغلطا 
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نما يحكم به األفذاذ منهم لماذا ألن هذا الحديث يروى بإسناد  ؟المتعلمين وال كثير من أهل العلم وا 
ويروى من طريق آخر بنفس اإلسناد إال أن فيه زيادة راوي يروى رباعي ويروى من طريق هؤالء 

ن اإلسناد الناقص بعن قلنا أن الصواب أنه ليس بزائد في األربعة وبينهم راو زائد خامس فإن كا
الخماسي ألن الصيغة محتملة لكن إذا كان اإلسناد الناقص الرباعي كله بصيغة التحديث كل 
واحد منهم يقول حدثنا واإلسناد الزائد الخماسي كله بصيغة حدثنا األربعة موجودون في السند 

والثالث والرابع بينهم راوي في اإلسناد الرباعي كلهم يقول  األول والثاني لكن بين األول والثاني
حوا بالتحديث في اإلسناد الخماسي حدثنا فالن قال حدثنا فالن قال حدثنا فالن كلهم ثقات صرّ 

ا ح من روى دونه بالتحديث في السند األول صرح أيض  ا ثقات وزيد بينهم واحد وصرّ كلهم أيض  
الن احتمال أن هذا الراوي الذي رواه عن زيد ثم رواه عن عمرو بالتحديث هنا هذا يعتريه احتما

االحتمال األول  ا يقول حدثنا زيد  ا وفي الثاني يقول سمعت عمر  عن زيد في األول قال سمعت زيد  
وهو األقوى ولذا ال يجرى على مثل الحكم على الحكم بالزيادة إال من إمام االحتمال األول أنه 

ا فرواه عنه بدون واسطة هل نقول إنه مزيد؟ ال، رواه عن زيد بواسطة عمرو ثم بعد ذلك لقي عمر  
عن معروف أنها صيغة  ال نستطيع أن نقول إنه مزيد في هذه الصورة يعني لو قال عن زيد قلنا

موهمة تحتمل االتصال واالنقطاع فما فيه إشكال لكن لو قال حدثنا زيد وهو ثقة ال يمكن أن 
اب يعني مفترضة في راو ثقة يقول يقول حدثنا وهو ثقة ألنه قال حدثنا وهو ما حدثه يكون كذّ 

ا واسطة وفي كال د  حدثنا زيد ووجدنا في إسناد آخر يقول حدثنا زيد حدثنا عمرو قال سمعت زي
الطريقين تصريح بالتحديث في الطريقين كليهما تصريح بالتحديث االحتمال األول وهو الذي ال 
يسع طالب العلم غيره أن يقول رواه عن زيد بواسطة عمرو ثم رواه عنه دون تلك الواسطة فصار 

المعتبرين بأن  يرويه على الوجهين وهو في كالهما صحيح لكن إذا حكم إمام من أئمة الحديث
هم في إدخال هذا الراوي قلنا إنه مزيد في متصل األسانيد مزيد في متصل األسانيد ا هذا الراوي و 

وهذا يتوقف على حكم إمام وال يتسنى لكل أحد أن يحكم به ألنه ال يستدل عليه بالطرق ألنه هذا 
ال يكون كذاب  المسألة مفترضة في راو ثقة ويقول حدثنا الثقة ما يقول حدثنا إال لو كان حدثه وا 

ويرتفع وصف الثقة المسألة مفترضة في راو ثقة يقول حدثنا بواسطة ثم يقول حدثنا بغير واسطة 
مثل ما ذكرنا في المثال االحتمال األقوى هو الذي ال يسع طالب العلم غيره أن يقول أنه رواه مرة 

علم كثير في الحديث أن يروى بواسطة ومرة بغير واسطة سمع الحديث وهذا كثير عند أهل ال
على وجهين يروى بواسطة وبغير واسطة يعني أنت لو حدثك زميلك عن الشيخ فالن أنه قال كذا 
تقول حدثني زميلي فالن عن الشيخ فالن أنه أفتى بكذا ثم ذهبت بنفسك إلى ذلك الشيخ فسمعته 

لع إمام بارع إمام إمام مطّ منه مباشرة فتقول حدثني الشيخ مباشرة هذا هو األصل لكن إذا حكم 
جامع إمام وصل إلى حد النفي واإلثبات بالقرائن هذا لو قال إن إدخال هذا الراوي في هذا 
الحديث وهم ال عالقة له بهذا الحديث وليس من مروي هذا الحديث نقول على العين والرأس 
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ا بأنه ال أثر علم   ابه كالمك مقدم وهذه من دقائق المسائل التي ال يتسنى لكل طالب أن يحكم
يعني لوجوده وعدمه في هذا اإلسناد إذا افترضنا أن الرواة كلهم ثقاة أما إذا وجدناه في إسناد فيه 
ضعف ويحتمل أن يكون أحد الرواة أسقط هذا الراوي فإن أسقطه عن عمد فهو تدليس التسوية 

ا يروي الحديث سلم أيض  في بعض الصور مما يفعله اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى ويفعله م
عن اثنين أحدهما ثقة واآلخر ضعيف فيقتصر على الثقة ويترك الضعيف حدثني مالك وآخر أو 

ل على يقول حدثني مالك وال يشير لآلخر هذا يؤثر في الحديث واال ما يؤثر ال يؤثر ألن المعوّ 
دليس التسوية أن هذا المذكور وليس هذا من تدليس التسوية كما قد يظنه بعض طالب العلم ت

ا بين ثقتين لقي أحدهما اآلخر وروى عنه بحيث لو الضعيف هذا يسقط ويبقى بقية يسقط ضعيف  
اإلسناد كلهم أسوياء أجواد يسمونه تدليس التسوية أو تدليس تجويد هذا ال شك أن فيه تغرير 

يهام للناظر في اإلسناد أنه ما سقط منه شيء وهذا شر أنواع التدليس ثم قال  وصفة الراوي " وا 
المقبول ومن  ي الراو  "الراوي المقبول"لضابط يعني صفة الراوي العدل ا "وهو العدل الضابط

اتصف بالعدالة والضبط ويعبر عن األمرين بالثقة ألن الراوي الثقة من جمع بين وصفي العدالة 
بأن يكون  والضبط أجمع جمهور أئمة األثر أئمة األثر والفقه في قبول ناقل الخبر أن يكون 

المقصود أن العدالة والضبط ال بد منهما وينافي  ا ال مغفال  ا أي يقض  أي يقض   ا معدال  ضابط  
العدالة الفسق والكفر من باب أولى وينافي الضبط الغفلة كثرة الخطأ وغير ذلك مما ذكره أهل 

يدخل فيه معرفة "في هذا الباب معرفة صفة الرواة  "ويدخل فيه"العلم ويعبر عن االثنين بالثقة 
العلماء تصدوا لهذا األمر ووفوا وكفوا ما تركوا راوي بدون  "الجرح والتعديل الجرح والتعديل

وصف إما تعديل لهذا الراوي لقبول روايته أو جرح لهذا الراوي من أجل رد روايته وهذا من 
فة الجرح معر "ويدخل فيه ونصيحة للدين  -صلى هللا عليه وسلم-النصيحة لسنة رسول هللا 

متى يصح تحمل الخبر؟  "اوالتعديل وبيان سن السماع والتمييز ويحصل له في الخمس غالبا 
الجمهور على أن الخمس حد فاصل لقبول التحمل وعدمه فمن بلغ  ؟متى يصح تحمل الحديث

ا يقبل تحمله ويسمع الحديث ويؤذن له بالحضور ويكتب في الطباق من لم يبلغ الخمس فصاعد  
هذا نسبه ابن الصالح وغيره لجمهور أهل العلم بدليل حديث محمود بن الربيع الذي  الخمس ال

في وجهه من دلو كما في صحيح البخاري  -عليه الصالة والسالم-عقل المجة التي مجها النبي 
وهو ابن خمس سنين ومنهم من يقول أربع ومنهم من يقول ست وليس في هذا على القول 

ز بحيث يفهم السؤال ويرد الجواب المطابق ذلك إلى التمييز فإذا ميّ  الصحيح سن محددة بل مرد
ز ويفرق كما قالوا بين البقرة والحمار وبين الجمرة والتمرة ويفرق بين األشياء المتقاربة هذا مميِّّ 

الشرع جعل الحد السبع وجعل الطفل ال يؤمر بالصالة قبل سبع سنين وليس معنى هذا أنه ال 
ين قد يميز لخمس قد يميز ألكثر فاألطفال متفاوتون وقد يميز لثمان لتسع لكن يميز إال لسبع سن

الغالب أنه إذا بلغ السبع أنه يكون قد ميز ومثل ما ذكرنا أن الشرع يأتي بقواعد تشمل الغالب وال 
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ينظر إلى الشواذ واألفراد أهل العلم اعتمدوا على حديث محمود بن الربيع وجعلوا الخمس هي 
التمييز ألن هذه أمور فردية ليست  ،اصل لكن مرد ذلك على التحقيق والتحرير التمييزالحد الف

جماعية يعني يمكن إذا أراد االلتحاق بالدرس يختبر لكن إذا جاء إلى المسجد وعمره أربع سنين 
نقول اختبروه هل هو مميز واال غير مميز ويكون في هذا ذريعة لآلباء إما أن يأتي بطفل له 

و ثالث يؤذي الناس أو ولده عمره عشر سنوات ويلعب في الشارع وهو ما يصلي إذا سنتين أ
ذا صار يلعب عند باب  جاء بطفل عمره سنتين أو ثالث قال أبوه مميز ولدي ذهين مميز وا 
المسجد قال وهللا عشر سنين ما بعد ميز نقول ال عندك السبع حد للجميع أما بالنسبة للعلم 

سمع الحديث وهللا اختبره عليه سؤال سؤال سؤالين تبين هل هو مميز واال  والتعليم هذا جاء يبي
؟ فرق بين الشرع العام للناس كلهم هذا يحتاج إلى ضابط يضبط غالب الناس بغض النظر عمن 
شذ الشاذ ما له حكم لكن يبقى أن األمور التي يختلف فيها األفراد مما ال عموم لها قد يقول قائل 

 ؟بل لست ما تقبل لخمس ومحمود بن الربيع عقل المجة لماذا ال يقبلون الخمسالمدارس اآلن تق
نقول الغالب أنه ما يميز إال لست أو أكثر قد يميز لخمس قد يميز ألربع لكن هذا نادر لماذا ال 

نقول لو جعل لسبع كان أفضل ودعه قبل السبع يتعلم أمور بطريقتك  ؟يجعل سبع مثل الصالة
هذا هذا أمر عام التعليم ألنه قد يؤتى بأطفال في المدارس يكون عالة على الخاصة يعني مثل 

ن كان عاد النظرة العامة أنه إذا كان  غيرهم يعني على المدرس وعلى زمالئهم وكذا ما ميزوا وا 
فهذا الذي جعل أهل  ستل ما فيه إشكال والغالب أنه يميزما ميز يميز السنة الجاية يرسب ويعيد 

سن التحمل بالخمس قصة محمود ولكن ليست بالزمة ال يلزم لكل أحد وال يلزم  العلم يربطون 
 -عليه الصالة والسالم-مجة مجة من فم النبي الا من عقل محمود المجة أن يعقل غيرها أيض  

 -عليه الصالة والسالم-مجة ماء في وجهه يضبطها ألن لها أثر في نفسه مجة من فم النبي 
ه لماذا؟ ألن لها أثر في نفسه إساءة إليه قد يعتبرها إساءة إليه محمود وقد يعقل مجة من فم غير 

بن الربيع اعتبرها كرامة له فعقلها وضبطها غيره قد يعقلها ألنها إساءة إليه فال يلزم من عقل 
المجة أن يعقل غيرها يقول من فرق بين الدرهم والدينار من عد من واحد إلى عشرين هذه 

كل يختبر بطريقته المناسبة وفي ظرفه المناسب تجيب أطفال الدنيا عالمات تمييز صحيح و 
ح وشبهه لكن هاته يميز بين السيارات تجد أبو كلهم يفرقون بين بقرة وحمار ما عرفوه إال ولد فاّل 
ت إلى هذه األمور ألن اهتمامات الناس انصبّ  ؟خمس بدقة يميز بدقة بين السيارات ليش لماذا

العب وفنان وما أدري إيش؟ هذا موجود في بيوت المسلمين مع األسف تجده يميز بين العب و 
وكيفية السماع "لكن ما يميز بين األمور النافعة وهذا سببه الخلل في التربية وهللا المستعان 

يعني ينبغي أن يتعلم طالب العلم كيفية السماع والتحمل وما يعين على ذلك وما يصد  "والتحمل
ألن  ؛يعني يعنى بكتابة الحديث طالب العلم يعنى بكتابة الحديث "وكتابة الحديث"عن ذلك 

ن كان  ضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر ألن الحفظ خّوان أما الكتابة فهي أضبط بال شك وا 
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الذي يكتب ال شك أنه يبي يعتمد على هذه الكتابة ويكون على أثر بالغ أثرها السلبي على الحفظ 
 "اوهو جائز إجماعا "يجمع بين الكتابة والحفظ فيعنى بالكتابة  على الحفظ فنقول يكتب ويحفظ
لماذا  ؟ا نحتاج إلى مثل هذا نحتاج إلى أن نقول الكتابة جائزةيعني كتابة الحديث جائزة إجماع  

كما في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد قال:  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؟نحتاج
مما جعل بعض المتقدمين  «ا غير القرآن فليمحهالقرآن ومن كتب شيئ  ا سوى ال تكتبوا عني شيئ  »

-م الكتابة ثم بعد ذلك انقرض هذا الخالف وصار إجماع وأذن النبي من الصحابة يمنع ويحرِّ 
صلى -ما كان أحد من أصحاب رسول هللا  «اكتبوا ألبي شاه»بالكتابة  -عليه الصالة والسالم

ا إال ما كان من عبد هللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب ث  أكثر مني حدي -هللا عليه وسلم
ا وال شك أن منع الكتابة في أول األمر خشية أن يعتمد عليها فيضيع الحفظ فالكتابة جائزة إجماع  

وقد حصل لكن الناس كل ما تدرج بهم الوقت يضعفون تضعف قواهم ومداركهم في الجملة 
ضعف فلما أتيحت الكتابة وأجيزت الكتابة وصار الناس العتمادهم على ما يعين على هذا ال

يكتبون ويعولون عليها ال شك أنه ضعف الحفظ ضعف ثم بعد ذلك الكتابة تعطي تصور عن 
المكتوب فيها معاناة وفيها تعب استمر الناس يكتبون إذا احتاج اإلنسان كتاب استعاره وكتبه 

على على التحصيل لكن ما هو مثل الحفظ ونسخه أو استأجره بأجرة ونسخه النسخ معين على 
ا استعار الكتاب خمسة أيام وكتبه استفاد فائدة كبيرة لو استعاره عشرة أيام يعني لو أن إنسان  

وحفظه صارت الفائدة أعظم لكن تتابع الناس على الكتابة إلى أن جاءت المطابع فازداد األمر 
بخاري محتاج إلى بلوغ المرام تكتب وأنت ا بالنسبة للحفظ كيف؟ أنت محتاج إلى صحيح السوء  

تكتب الكتاب عن قراءة الكتاب عشر مرات تستفيد فائدة عظيم لكن اشتريت فتح الباري عشر 
اشتريت عمدة القاري إرشاد الساري وصار  ؟خمسة عشر مجلد ورصيته بالدالوب وش الفايدة

الناس اعتمدوا على الطباعة ال شك أن  ؟عندك مكتبة ألوف مؤلفة من المجلدات ثم ما الفائدة
وصاروا ال يكتبون وال يقرؤون وال يحفظون وكل شيء قريب عندهم يقول نبي نفرغ إن شاء هللا 
ونقرأ ونحفظ وينتهي العمر على هذه الطريقة وتأتي التركات تركات الكتب وكثير من الكتب خام 

ي بيتفرغ ويقرأ فصار ما فتح يعني مشمع من أصله ما فتح إلى اآلن وكل هذا بسبب األمان
للطباعة أثر سيء على الحفظ نعم وجدت الكتب ويسرت الكتب وبخطوط جميلة لكن ما أثره 

ولذا في  ؟إذا كانت الكتابة أثرت على الحفظ وهي معاناة للعلم عاد كيف الطباعة ؟على الحفظ
اطبعوا لغة اطبعوا  أول األمر أفتى علماء األزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية قالوا اطبعوا تاريخ

ألن هذا يعين على ترك التعلم ثم بعد ذلك جاءت  ؛أدب اطبعوا ما شئتم لكن كتب العلم ال
اآلالت الحواسب التي تضغط تزر تشوف الحديث من خمسين طريق تنظر ما قيل في هذا 
الراوي من خمسين عالم وفي خمسين مصدر ثم من النتيجة كم حفظت من هؤالء إذا إذا أغلقت 

لجهاز كم يثت في ذهنك منه ما يثبت شيء يعني هذا الذي يفتح الجهاز وينظر فيه نظرة شامة ا
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جميع ما قيل في هذا الرجل لكن تصور أنك احتجت إلى ما يقال في هذا الحديث أو طرق  ةعام
هذا الحديث اجمعها أنت بنفسك من هذه الكتب كلها أو ما  قيل في هذا الراوي من جميع 

يعني أنتم  ؟هل حفظك لما قيل في هذا الراوي مثل حفظك إذا نظرت في الشاشة المصادر يعني
تفرقون اآلن لواحد وهو سائر في شارع عام في هذا الشارع مائة أو ألف محل من المحالت 

جليك التجارية وكل محل عليه ما يدل عليه هذا لكذا وهذا لكذا محل كذا محل كذا تمشي على ر 
محالت لكن على السيارة وأنت تمشي مائة وعشرين كم تضبط المن  يمكن تضبط عشرة بالمائة

ا واألجهزة مفيدة هذا مثل اآلالت أبد تشوف وأنت عجل وتمشي إذا أغلقت الجهاز رجعت عامي  
هي ال تخرج عالم وال طالب علم وال حافظ وال فاهم  ؟بال شك لكن متى نستفيد من هذه األجهزة

اختبار العمل جمعت طرق هذا الحديث وقفت على عشرين طريق ا إنما يستفاد منها في أيض  
بنفسك من الكتب من المصادر تشوف هذه اآللة تشوف وش نقصت يزيد عليك طريقين ثالثة 

د فأنت بصدد أن تفهم هذه الزوائد وتعرف ئلف أنت اآلن ذهنك محصور في الزواخمسة ما يخا
ا خطيب وعنده حديث بصحيح ليس بصحيح أيض  هذه الزوائد أما من البداية تتعلم على آلة ليس 

محتاج إلى إلقائه والتفريع عليه في خطبته لكن ما يعرف هو صحيح واال ضعيف باقي خمس 
دقائق على الخطبة يضغط الزر ويشوف وشد درجة الحديث ما فيه بأس أما أن يتعلم ويتخرج 

اآلن من طالب العلم من يعتمد  عرفناو  ،اآلالت ال تخرج عالم وهللا المستعان ،على آالت هذا ال
ا لكن إن كان قد تأهل قبل ذلك فيرجى أن يستفيد منها أما إذا كان ما تأهل ا كلي  عليها اعتماد  

 "اوكتابة الحديث وهو جائز إجماعا "فهذا ضياع وقت فكونه يأخذ العلم بالتدريج هو األصل 
حمله كثير من أهل العلم على  «ا سوى القرآنال تكتبوا شيئ  »وتصرف النهي عن كتابة الحديث 

أنه أنه ال يكتب غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة تكتب آيات وتكتب أحاديث يختلط 
القرآن بغيره قال بعضهم أن هذا هو سبب النهي لما جمع القرآن وأمن من التباسه بغيره أذن في 

د وأنت تكتب اضبط ضبط متون وضبط أساني "الهمة إلى ضبطه إلى ضبطه وتصرفُ "الكتابة 
ذا أشكل عليك راجع كتب الضبط ماذا قال أهل العلم في ضبط هذه هذه الكلمة ماذا قال أهل  وا 
العلم في ضبط هذا االسم فتصرف الهمة إلى ضبطه ألن الضبط من أول األمر يريحك بقية 

لم تجد ابتك بمراجعت المراجع وسؤال أهل العلم إذا تنت شباب وأنت أثناء كعمرك إذا ضبط وأ
حل لهذا الضبط ال شك أن أنه تودعه في سويداء قلبك فال يضيع أما إذا قلت أنا أكتب مهمل 
أكتب أي مكان ثم بعد ذلك أرجع إليه تنساه وقد ال يتسنى لك الرجوع وقد تقرأه غلط وكم من شيخ 

التحمل  طرق  "وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية"من الشيوخ الكبار افتضح بسبب قراءته الخاطئة 
وهو األصل في الرواية األصل أن الشيخ يحدث والطالب  "السماع من لفظ الشيخ"ثمانية أعالها 

يحدث والصحابة يستمعون ويتلقون  -عليه الصالة والسالم-يسمع واألصل في ذلك أن النبي 
 "عليهوالقراءة "وهذا أعلى طرق الرواية وهو األصل فيها  -عليه الصالة والسالم-ويتحملون عنه 
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التي يسميها أهل العلم العرض يقرأ الطالب على الشيخ ويستدل لها بحديث ضمام بن ثعلبة 
عليه الصالة -المخرج في الصحيح استدل به البخاري على العرض أنه جاء يسأل النبي 

اإلجازة  "واإلجازة بأنواعها"فأقره  -عليه الصالة والسالم-عما سمعه يعرضه على النبي  -والسالم
واعها اإلجازة من طرق التحمل احتيج إليها لما كثر الطالب وكثرت المصنفات وشق على أهل بأن

وشيخ  قل ألف مجلد مثال   ؟العلم التحديث إسماع الطالب أو السماع منهم يعني كتب السنة كم
بصحيح البخاري ألن ما عندنا إال أن نفترض أنها سماع واال قراءة  أمحدث جالس هذا جاء بيقر 

عليك يعني لو لم تكن اإلجازة جائزة فما فيه إال السماع أو القراءة  أقر ابن يقول حدثني واال إما أ
ألنه إذا لم تجز اإلجازة من باب أولى كل ما بعدها ما فيه إال تقرأ تسمع من الشيخ أو تقرأ على 

قال في صحيح البخاري وذا قال أبيك تقرأ تحدث علي بصحيح مسلم وذا  أقر االشيخ هذا قال ب
ذا انتهى هذه المجموعة جاء  بسنن البيهقي وين طالت المسألة وال يمكن ينجز وال طالب واحد وا 
واحد أو إذا كان في أثناء الكتاب أمضى ربع صحيح البخاري جاه طالب يقول أنا أبي من أول 

ي الشيخ بدأ في كتاب ف من أول الكتاب ولذا نجد أثر مثل هذا االضطراب في الدروس تجد مثال  
جديد يقول منين أبدأ في كتاب البيوع يأتي طالب  البخاري من من أربع سنوات وهو اآلن مثال  

ن ما رجع صار على  ن رجع أضر باألولين وا  من البيوع وأول الكتاب أهم لعلنا نرجع يا شيخ وا 
ث ألن الرواية واتصال اإلسناد بعد أن ضبطت األحادي حساب هالمسكين اللي تأخر فالعلماء أوال  

بالمدونات أثرها ضعيف ما صار لها األثر كما هو األثر في عصور الرواية في عصور الرواية 
السماع والتحديث والقراءة والعرض هذه كلها ألن الخبر إنما يثبت بهذا أو ال يثبت بسبب هذا 

ا يشترط له شروط لكن انتهى أنت تروي عن الشيخ فالن اشترط لك العلماء شروط والشيخ أيض  
يعني أعرضوا في العصور المتأخرة عن الشروط ما يحتاج وال ثقة الراوي لماذا؟ ألن الكتب  هذا

دونت يعني ما الذي يضير أن أجد في في إسنادي إلى البخاري رواة ضعفاء هل يتأثر البخاري 
ما يتأثر إذ ا ما له داعي أسمع من الشيخ ويسمع مني ألن الرواية بمجرد اتصال  ؟واال ما يتأثر

سناد نعم هي خصيصة هذه األمة وينبغي أن تستمر لكن ال أثر لها في الرواية فصاروا اإل
يتساهلون تساهلوا في الشروط وتساهلوا في كيفية التحمل واألداء فنزلوا إلى اإلجازة يقول أجزتك 
بصحيح البخاري ويا هللا توكل على هللا وهذه جائزة عند جمهور العلماء وأنكرها بعضهم نقول ال 
يوجد ال في الحقائق اللغوية وال في الحقائق الشرعية أن تروي عن شخص بإجازة بمثل هذه 
اإلجازة يعني من قال لزيد من الناس أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري ثم تقول وهللا أنا 
أروي حديث األعمال بالنيات عن الشيخ فالن ألن من ضمن صحيح البخاري نقول كأنه قال 

علي ينازع بعض أهل العلم في الرواية باإلجازة لكن اضطر الناس إليها فأجازها أجزتك أن تكذب 
جمهور أهل العلم ال سيما وأن الرواية في العصور المتأخرة ال أثر لها في الثبوت وعدمه واإلجازة 
جازة من معين من  بأنواعه إجازة معين من معين بمعين يعني أجزتك يا فالن بصحيح البخاري وا 
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ه إلى غير معين أجزت من أجزت المحمدين أجزت أهل بلد كذا أو اإلجازة العامة أن شخص بعين
يقول أجزت من قال ال إله إال هللا وتجاوزوا في ذلك وتساهلوا واإلجازة في أصلها فيه ضعف 

ا بهذا التوسع غير المرضي أجزت فالن ومن يولد لفالن إلى قيام الساعة مثل هذا وتزداد سوء  
؟ ال، لكن إذا كانت من معين إلى معين بكتاب معين عسى ولذا يقول ابن عبد البر تثبت الرواية

إنها ال تصح إال لماهر بالصناعة يعني تثق بهذا الشخص تقول له ارو عني صحيح البخاري وال 
المناولة يقول هذا صحيح البخاري خذ يناوله الطالب هذا صحيح  "المناولة"تجيز كل أحد 

ناوله إياه إما يعطيه هدية أو يعيره إياه إعارة أو يمكنه منه ثم يأخذه منه في البخاري اروه عني ي
مكانه هذه مناولة وتحتاج إلى إذن ال بد من إذن بالرواية أن يقول هذا صحيح البخاري فاروه 

 عني لكن إن خلت عن اإلذن فهي باطلة يقول:
ن خلررررررررررررررررت عررررررررررررررررن إذن المناولررررررررررررررررة               وا 

. 
اطلرررررررررررررة               قيررررررررررررل تصررررررررررررح واألصررررررررررررح ب 

. 

المكاتبة مفاعلة بين اثنين يكتب الطالب يسأله عما في الباب ثم يكتب إليه الشيخ  "والمكاتبة"
إعالم يعني مجرد إخبار أن الشيخ يروي  "واإلعالم"بحدثنا فالن وفالن يروي عنه بطريق المكاتبة 

ا ولم يثبتها جمهور أهل العلم أنه مجرد أن وهذا الرواية بهذه الطريق ضعيفة جد  صحيح البخاري 
ن أثبتها بعضهم  يعرف أن فالن يروي صحيح البخاري أرويه عنه هذا ال يثبت به رواية وا 

الوصية كتب الشيخ التي فيها مروياته عند حضور أجله يقول كتبي لفالن أوصيت  "والوصية"
يريد أني أرويها عنه ما أوصى أنه ما ة لو بكتبي لفالن بعضهم يقول يروي بمجرد هذه الوصي

والقول المحقق عند جمع من أهل العلم أنها كما لو انتقلت عليه بإرث أو بيع  ؟بها لي وش الفايدة
الوجادة الوجادة أن يجد بخط الشيخ الذي ال يشك  "والوجادة"أو شبهه ما فيه فرق وال يروي بهذا 

ا الطريق الذي ن  من العلم يرويه مبيِّّ  فيه الذي ال يشك فيه يجد بخطه شيء من الحديث أو شيء
المسند أحاديث كثيرة يقول عبد هللا وجدت بخط أبي  يفمل به بأن يقول وجدت بخط فالن و تح

 أصال   والوجادة عند أهل العلم محكوم بانقطاعها ألنه ما لقي الشيخ وقد يكون ما عاصر الشيخ
مد أو بخط عالم لم ندركه هي منقطعة أو بخط اإلمام أح كما لو وجدنا بخط شيخ اإلسالم مثال  

في األصل نقول وفيها شوب اتصال ألن معرفة الخط تدل على أن هناك رابط بين العارف 
والمعروف يعني كسماع صوته والخط كما يدخل التزوير يدخل الصوت التزوير والتقليد ففيها 

لمنسوب إلى فالن شوب اتصال إذا اطمأنت النفس إلى صحة هذه الكتابة وصحة هذا الصوت ا
والرواية بالمعنى  "يدخل فيه الرواية بالمعنى"صفة الرواية  "وصفة الرواية وأدائها"من الناس 

نزر يسير من أهل العلم وأجازها  ..،مختلف فيها منعها من أهل العلم محمد بن سيرين وبعض
ا بمدلوالت األلفاظ ا ممالجمهور بشرطها الرواية بالمعنى أجازها الجمهور بشرطها أن تكون عالم  

وما يحيل المعاني أما الذي ال يعرف مدلوالت األلفاظ وال ما يحيل المعاني هذا ليس له أن يروي 
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ا يعني الحديث طويل جد   الحديث يأتي في ورقة أو ورقتين مثال   "واختصار الحديث"إال باللفظ 
قصة طويلة جدا نحتاج إلى ما يتعلق بالحجاب منها ونقول قالت عائشة رضي  قصة اإلفك مثال  

هللا عنها في قصة اإلفك في الحديث الطويل وكان يعرفني قبل الحجاب هل يلزمني أن آتي بكل 
ما يلزم من أهل العلم من يقول ال بد تأتي بجميع الحديث ألنك قد تحذف شيء  ؟الحديث

 يحذف ما يتوقف المذكور عليه كالشرط إال به لكن إذا اشترطنا أالّ  المذكور له تعلق به ال يفهم
والصفة واالستثناء وما أشبه ذلك أجزنا هذا مثل الرواية بالمعنى فال يرد علينا مثل هذا البخاري 

بن منبه فيها مائة أكثر من مائة  هّمام رحمه هللا تعالى مكثر من هذا وذكرنا حديث صحيفة
البخاري في صحيحه فرقها مسلم في صحيحه جمعها اإلمام أحمد ألنه وثالثين جملة فرقها 

يحتاج أن يجمعها في مسند أبي هريرة ما فيه إشكال وال تباينت مدلوالتها لكن البخاري يحتاج 
منها في كتاب الطهارة شيء في كتاب الصالة شيء يحتاج منها في البيوع شيء يحتاج منها في 

ذا جاز اختصار اآلية جاز اختصار الرقاق شيء وهكذا فيفرق فاال ختصار الحديثي جائز وا 
 ۆ  ۆ ژما يقتصرون على بعض اآلية ثم يقولون اآلية الحديث من باب أولى يعني أهل العلم 

يتحدث عن األمانة يلزمه أن يكمل اآلية يتحدث عن   ٤١النساء:  ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
يريد أن يثبت صفة السمع والبصر يأتي   ٤١النساء:  ژ ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ژالعدل 

باآلية من أولها أو يقتصر على آخرها يجوز تقطيع اآلية بما ال يتعلق بشرط أال يتعلق المذكور 
 "واختصار الحديث"بالمحذوف يكون للمحذوف صلة قوية بالمذكور يترتب عليه فهم المعنى؟ ال، 

 ثوهناك آداب يشترك فيها المحد "ديثوآداب المحدث وطالب الح"جائز عند جمهور أهل العلم 
يختلفان بما يخص المحدث و في اإلخالص وتصحيح النية هلل جل وعال  شركانطالب الحديث يت

أن ينصح لطالبه وأن يجتهد في نفعهم وأن يرفق بهم وأن يرحب بهم وأن ينبسط لهم بما ال 
ال يعنت شيخه وغير ا من الطالب أن يحترم شيخه وأال يضجر شيخه وأينفرهم ومطلوب أيض  
والكتاب ال يحتمل أكثر من  هممطوالتو يذكرها علماء المصطلح في كتبهم ذلك من اآلداب التي 

ولغته معرفة غريب الحديث ولغة الحديث معرفة غريب الحديث األلفاظ التي  "ومعرفة غريبه"هذا 
يضاح وهذه ال يقوم بها إال من جمع بين المعرفة بالحديث واللغة المحدث فقط  تحتاج إلى بيان وا 
الذي ال علم باللغة ما يكفي في معرفة الغريب اللغوي الذي ال يعرف الحديث ال يكفي لماذا؟ ألن 

عليه -ال يعرف اللغة كيف يفسر غريب الحديث وهي من صميم اللغة فالنبي  المحدث الذي
عربي يتحدث بلغة العرب فال بد أن يكون على قدر من معرفة اللغة ولو  -الصالة والسالم

ا بالقوة القريبة من الفعل ما يلزم أن يكون حافظ لدواوين العرب بالمراجعة يعني ولو كان لغوي  
التعامل مع كتب اللغة ويستطيع الوصول إلى ما يريد وفي هذا كتب  ومعاجمهم ال لكن يحسن

غريب الحديث كثيرة منها غريب الحديث ألبي عبيد وهو من أهمها وأعظمها ومنها النهاية ومنها 
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ا في هذا الباب لكن يشترطون لمن لمن الفائق ومنها غريب الحديث ألبي عبيدة وكتب كثيرة جد  
ا بالحديث وملما باللغة طيب لغوي يريد أن يشرح حديث يمكن؟ ن ملم  يريد معرفة الغريب أن يكو 

ألن اللفظ الغريب قد يوجد في لغة العرب له عشرة عشرة من المعاني فما المعنى الالئق بهذا 
السياق ال بد أن يكون محدث يجمع طرق الحديث ويعرف ما المراد بهذه الكلمة وكم من إنسان 

واإلمام أحمد رحمه هللا تعالى يقول هذا الباب معرفة الغريب  ضل بسبب جرأته على مثل هذا
كتاب باب غريب خليق بالتحري جدير بالتثبت فال بد أن يتثبت األصمعي وهو يحفظ ستة عشر 

الجار أحق »ألف قصيدة فيها أكثر من مائتي ألف بيت لما سئل عن الصقب في حديث 
لماذا؟ ألن هذا ال بد أن يهابه  -الة والسالمعليه الص-قال أنا ال أفسر كالم الرسول  «بصقبه

عليه -فيكون في هذا افتيات على  النبي  هلرسول يريد كذا وقد ال يكون مراداإلنسان أنت تقول ا
لكن العرب تزعم أن  -صلى هللا عليه وسلم-أنا ال أفسر كالم رسول هللا  -الصالة والسالم

فسير مفرداته وتفسير جمل فيعرف غريب ت "معانيه وتفسير"لصقب اللزيق يعني المالصق ا
ا ا المشكل في الجمل فال بد من هذا وفي الغريب كتب وفي المشكل أيض  المفردات ويعرف أيض  

وهذا من أهم المهمات لطالب  "واستنباط أحكامه"ا والمتعارض فيه كتب جمل وفي المختلف أيض  
االستنباط هذا برفة ودربة وخبر العلم استنباط أحكامه أما مجرد حفظ يحفظ متون دون دون مع

وعزوه إلى "أثره قليل في النفس ألن المقصود من النصوص العمل وال يتم العمل إال باالستنباط 
ال بد أن تعزو ما نقلته عن صحابي للصحابي وما نقلته عن  "الصحابة والتابعين وأتباعهم

عزو إلى من تروي عنه واالستنباط ا الرواية توأيض   ..،تابعي إلى تابعي كل هذا معرفة االستنباط
وابن عباس فيما يذكر عنه يقول من بركة العلم إضافة القول إلى  ،ا استنبطه فالن تعزوه إليهأيض  
يحتاج في ذلك يعني معرفة األحكام أحكام  "ويحتاج في ذلك إلى معرفة األحكام الخمسة"قائله 

الوجوب والندب والتحريم "م التكليفية الحديث ال بد أن نعرف األحكام الخمسة التي هي األحكا
ال بد أن نفرق بين التحريم والكراهة ال بد أن نفرق بين الوجوب والندب لنعرف  "واإلباحةوالكراهة 

ا الصوارف وأن هذا أن مدلول هذا الحديث الذي فيه األمر للوجوب وهذا للندب ونعرف أيض  
ا اإلباحة ال بد من معرفة ألنه مصروف وأيض  للتحريم كما هو األصل في النهي وأن هذا للندب 

أن هذا األمر يدل على اإلباحة أو هذا النهي يدل على اإلباحة أو أنه أو أن هذا األسلوب 
ا سواء كان أمر أو أمر بعد حضر أو ما أشبه ذلك يدل على اإلباحة أو سياق الكالم يدل عموم  

ني قد يأتي األمر أو النهي رفق بالمأمور على اإلباحة وللعلماء من الصوارف الشيء الكثير يع
أمر ونهي لكن هذا من باب الرفق بعبد هللا بن عمرو  «اقرأ القرآن في سبع وال تزد»والمنهي عنه 

ولذلك ما فهم منه ال وجوب وال تحريم زاد فألنه من أجل الرفق به فهناك صوارف عند أهل العلم 
شرع على خالف بين أهل العلم هل األصل معروفة واإلباحة التي هي األصل قبل ورود ال

الحضر أو اإلباحة وفيه كالم للشارح يحسن االطالع عليه وفيه خلط عجيب للمحقق الشارح هنا 
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يقول يقول واإلباحة التي ال يتعلق بتركها مدح وال ذم وأطال الناظم هنا ابن العماد ناظم التذكرة 
ه مختصر من المقنع هذا باإلشارة إلى أن الحالل ا باألصل فيما أطال به المقنع األصل ألنمتأسي  

 ڳ ژعلى تحريمه فاألصل عنده اإلباحة وهو يعتضد بقوله تعالى دليل عند الشافعي ما لم يدل 

 «سكت عن أشياء رحمة بكم فال بحثوا عنها»اآلية وقوله   ٨٥٤األنعام:  ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
شافعي الشافعي يقول ما دل الدليل على وعند أبي حنيفة ما دل الدليل على حله عكس كالم ال

طائر  وال  ا مجهتحريمه فاألصل عنده اإلباحة وعند أبي حنيفة العكس األصل الحظر وجدت شيئ  
ما تدري وش أصله ليس بذي ناب وال عندك دليل يبيحه عند الشافعي مباح وعند أبي حنيفة 

د الشافعي مباح حتى تجد دليل يدل على تحريمه عند أبي حنيفة محظور حتى تجد محظور عن
وبنوا على الخالف الحيوان المشكل أمره اللي ما يعرف  ..،دليل يدل على حله يقول وفيه وجهان

الذي يذكر وعند العطارين يبيعونه ويؤكل لكن ما فيه  حكمه وذكرنا من األمثلة الصقنقور مثال  
الشافعي يؤكل حتى يرد دليل يدل على تحريمه وعلى مذهب أبي حنيفة ال  نص فعلى مذهب

تأكل حتى تجد دليل طيب وجدت حشيش مجهول ال تجزم بأنه نافع وال ضار وليس فيه دليل 
يدل على تحريمه وال على حله كل على أصله الشافعية يقولون كل كل من هذا الحشيش إلى أن 

قة بأنه ضار أو تجد دليل يقول ال تأكل وأبو حنيفة يقول ال تمنع منه إما تجد ضرر أو يخبرك ث
ال تأكل حتى تجد دليل يقول كل وقال الرافعي في باب األطعمة إن في موضع اإلشكال يميل 
الشافعي على اإلباحة ويميل أبو حنيفة إلى التحريم يعني كل على أصله هنا اإلشكال في قوله 

تسميته وهللا لقيت نبات يقول أبرجع لكتب الطب لكتب  والحشيشة من النبات المجهول المجهول
النبات ما فيه ما تدري وش اسمه تأكل واال ما تأكل يقول والحشيش ذو النبات المجهول تسميته 
هو يريد أن يمثل بالحشيشة المجهولة التي ال يعرفها اإلنسان وليس عنده فيها نص ال يبيح وال 

حتى تجد ما يمنع عند الحنفية يقول ال تأكل حتى تجد ما يمنع عند الشافعي يقول كل كل منها 
يبيح قال النووي إنها مأكولة يعني تؤكل وهو األقرب والموافق للمحكي عن الشافعي في التي 
قبلها وقال المتولي يحرم أكلها وهو يشبه المحكي عن أبي حنيفة قال الناظم وليس بالقويم إذ 

ومذهب المخالف الحرام ما لم ير للحل فيه دليل ويلتفت إلى  الحرام ما أتى له دليل وما ال فحالل
أن األصل الحظر أو اإلباحة كل يرجع إلى قوله وش المراد بالحشيشة هذه ما ينبت ما ينبت من 
الكأل إثر نزول المطر هذا الحشيشة يعني هل يتبادر إلى الذهن والكالم معروف بين إمامين 

انظر ما يقول المحقق يقول: وقال  ؟أنها الحشيشة المسكرةواحد يقول كل وواحد يقول ال تأكل 
يقول بل الحشيشة محرمة واستفاض واشتهر  ..،المتولي يحرم أكلها هنا يقول وهو يشبه المحكي

 شة المسكرة حالل أو الشافعي بيقولهل النووي بيقول أن الحشي يعنيضررها للعقل لكل ذي لب 
ا لكل ذي لب وقد سئل شيخ اإلسالم رحمه هللا تعالى يقول واستفاض واشتهر ضرره ؟أنها حالل
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فقال والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر يعني على رأيه أن الشافعية كلهم 
كفروا بهذا الذين أباحوا الحشيشة فقد كفر بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر فالخمر 

اإلسالم ونقل اإلمام الشوكاني أن اإلمام القرافي وابن  كالبول والحشيشة كالعذرة هذا كالم شيخ
حكيا اإلجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها فقد كفر وذكر عن ابن البيطار  حكماتيمية 

ليه انتهت الرئاسة في معرفة خواص النبات أن الحشيشة مسكرة جد   ا إذا تناول اإلنسان منها وا 
الرعونة وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم ثم قال رحمه هللا  قدر درهم أو درهمين أخرجته إلى حد

أي الشوكاني والحاصل أن الحشيشة وما في حكمها مما له عملها شخص فيه صداع شخص فيه 
تسكن هذا الصداع وش قصده  ؟فيه صداع فقال واحد من الحاضرين لماذا ال تأكل حبوب تسكنك

يعني لو  ؟تسكنك؟! واال ما له تعلق بالصداع لمخدرات عشانالمخدرات؟! هو يقصد ابالحبوب 
قيل فالن في أثناء كالم فالن فيه صداع فقال واحد خذ لك حبة من الحبوب المسكنة وترتاح  مثال  

إن شاء هللا تعالى ثم جاء واحد قال ال يا أخي الحبوب حرام باإلجماع ويقتل المروج هذا نفس 
الحشيشة وما في حكمها مما له عمل ال شك وال  كالمنا هذا نفسه يقول الشوكاني والحاصل أن

ريب في تحريمها ألنها إن كانت من المسكرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم المسكر وقد 
ن كانت من المفترات والمخدرات فهي محرمة بالحديث المتقدم في  عرفت من جزم بأنها مسكرة وا 

الملعونة من أعظم المنكرات  الملعون يشة تحريم كل مفتر ثم نقل عن شيخ اإلسالم قال هذه الحش
وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه المسكر إلى آخره ثم قال قال الناظم وليس بالقويم 
يعني تحريمها ثم قال ميل الناظم إلى القول باإلباحة للحشيشة مرفوض منقوض وسبق النقل عن 

 يريدون الحشيشة يعني لو قلنا أن األئمة في المسألة إلى آخره هذا وهم وخلط شديد هم ال
أيهم أقرب  ؟الحشيشة على سبيل التنزل هو المراد أيهما أقرب إلى اإلباحة الحنفية واال الشافعية

إلى اإلباحة يعني الحنفية يبيحون النبيذ ويخصون المحرم بنبيذ العنب وما عداه هذه ليست من 
فعية واآلن الحنفية يشددون في هذا الباب العنب يعني قول الحنفية أقرب إلى إباحتها من الشا

والشافعية يتساهلون في المجهول أما الحشيشة المسكرة معروفة ليست بمجهولة يعني وجدت 
شيء من الكأل من العشب من الحشيش الذي ظهر في البر بعد أن نزل عليها المطر وقلت وهللا 

رأي الحنفية ال تأكل حتى تجد دليل أعجبني شكلها ورائحتها طيبة أبجرب أباكل نقول انتظر على 
على رأي الشافعية أنت حر كل حتى تجد دليل يمنع هذا األصل هذه هي المسألة بذيولها يقول 

وهو ما دل على  الخاص"يعني متعلقات األحكام في االستنباط من متون األحاديث  "ومتعلقاتها"
أكثر من فرد تناول شيئين من جهتة والعام ما دل على "يعني على فرد من األفراد  "معنى واحد

يعني ال من جهة منفكة قد يتناول الشيء األمر شيئين لكن من جهتين منفكتين هو  "واحدة
من هذا الوجه وخاص من هذا الوجه النفكاك الجهة لكن مع اتحاد الجهة يكون  من منخاص 

في األوصاف  عمومها نعرف أن العموم والخصوص في األفراد واإلطالق والتقييد اآلتيي
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مع عدم تعيين فيه  من عدم "والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه وال شرط"
معنى االشتراط  "والمقيد ما دل على معنى مع اشتراط آخر"يعني من عدم تقييده بوصف معين 

وصف يخرجه من المطلق وهناك بين العموم والخصوص واإلطالق والتقييد تقارب شديد لكن 
عظم ما يميز به العموم والخصوص أنه يتعلق باألفراد واإلطالق والتقييد باألوصاف ويختلفون أ 

ويترتب على هذا في  ؟ا في تحديد بعض النصوص هل هي من هذا الباب أو من هذا البابكثير  
 ا يأتي حكم عام لألفراد ويأتي نفس الحكم موافق لحكم العام في فردالحكم تباين شديد ألنه أحيان  

من أفراده أو أفراد معينين مخصوصين هذا يحمل العام على الخاص نفس الحكم؟ ال، ألن ذكر 
في الخاص بحكم موافق لحكم العام ال يقتضي تخصيص لكن لو كان من اإلطالق والتقييد 

األوصاف لقلنا يحمل المطلق على المقيد كالرقبة المطلقة والرقبة المقيدة ما نقول أن هذا حكمه 
إال  ،ام ألن الحكم واحد ما يختلف المطلق على المقيد حكمهما واحد فال يقتضي تقييدحكم الع

الشافعية والحنابلة لهم قول  «اوجعلت تربتها لنا طهور  »يقتضي تقييد ولذلك خالفهم في مسألة 
إن كان من  ؟والحنفية والمالكية لهم قول بناء على أنه هل هو من التخصيص أو من التقييد

تيمم بكل ما على وجه األرض لكن  ،التقييد فال فيه تيمم إال بتراب إن كان من التخصيص قلنا ال
ل والمفص  "التراب أولى من غيره ألن ذكر الخاص بعد العام لالهتمام بشأن الخاص والعناية به 

ى نص آخر يعني ما يحتاج  إلى نص ثاني واضح ال نحتاج إل "وهو ما عرف المراد من لفظه
ا مما يحتاج ويفتقر في بيانه هذا مفصل ما عرف المراد من لفظه وهذا كثير كما أن مقابله أيض  

ما عرف المراد من لفظه ولم "ا كثير إلى غيره من أجل تحديده وبيانه وبيان المراد منه أيض  
المفسر في  "رهر وهو ما ال يفهم المراد منهم ويفتقر إلى غييفتقر في البيان إلى غيره والمفس  

والتراجيح "األصل فيه إبهام فيه إشكال فيه إجمال لكن يأتي نص آخر يفسره ويبين المراد منه 
ا مع التباين فيه بين الرواة من جهة كثرة العدد مع االستواء في الحفظ ومن جهة العدد أيضا 

إلى ثقة الرواة  ذلك يعني التراجيح في األسانيد من أجل ترجيح خبر على آخر ومرد   "وغير ذلك
وضبطهم واتصال األسانيد وانقطاعها ال شك أنها متفاوتة وكل راو من الرواة له المنزلة الخاصة 
به يرجح بها على غيره ويكون دون غيره ممن هو فوقه العلماء ما قصروا في مثل هذا فيرجح 

المتن المتن  ا من حيثا من حيث االتصال واالنقطاع ويرجح أيض  من هذه الحيثية ويرجح أيض  
ن كان أصله تابع للسند يعني قوته وضعفه تابعة للسند وفي المتن من المرجحات أيض   ا فيه وا 

أشياء كثيرة والمرجحات سواء كانت في المتن أو في اإلسناد يصعب حصرها حتى أن الحازمي 
لى المائة ذكر منها أكثر من خمسين وجه للترجيح في مقدمة االعتبار والحافظ العراقي زاد بها ع

يعني  "والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد"من المرجحات في نكته على ابن الصالح يقول 
يرجح ما رواه اثنان على ما رواه واحد إذا اتفقا في الحفظ نرجح ما رواه ثالثة على ما رواه اثنين 

بكون كل واحد منهما وهكذا لكن إذا تفاوتوا في الحفظ ضابط متقن حافظ وفي مقابله اثنين وصفا 
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صدوق هنا نحتاج إلى ترجيح ألن صدوق مع صدوق ينجبر فيكون صحيح لغيره لكن هذا 
صحيح لذاته وهو أرجح وقل مثل هذا فيما لو زاد العدد وزاد الحفظ والضبط واإلتقان وغير ذلك 

ى به في معرفة الناسخ والمنسوخ وهو من أهم ما يقرأ ومن أهم ما يعن "ومعرفة ناسخه ومنسوخه"
النصوص سواء كانت نصوص الكتاب والسنة أو السنة ألن معرفة المتقدم من المتأخر يأتي 
أحاديث متعارضة متضادة في الباطن أما إذا جاءت أحاديث متعارضة في الظاهر وأمكن الجمع 
ن بينهما هذا ما فيه إشكال اللي هو مختلف الحديث الذي تقدم الحديث فيه الكالم فيه لكن إذا كا

التعارض في الباطن أمر ثم جاء بعده نهي أو نهي جاء بعده أمر إذا عرفنا المتقدم من المتأخر 
ذا لم نعرف التاريخ نتوقف وهذا كله بعد عدم إمكان الجمع أما إذا أمكن الجمع فهو  قلنا بالنسخ وا 

ووقف  الزهري يقول أعيى الفقهاء معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه وأعجزهممقدم على هذا وهذا 
علي بن أبي طالب رضي هللا عنه على قاص فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ قال ال قال 
هلكت وأهلكت ألنه قد يفتي بقول منسوخ قد يعمل بمنسوخ أو يلزم الناس بحكم منسوخ فيكون في 

الصحابة جمع صحابي كصحب  "ومعرفة الصحابة وأتباعهم"هذا هالكه وهالك غيره بعد هذا 
الصحابة جمع صحابي كركب جمع راكب جمع صاحب الصحابة جمع صحابي الصحب و 

عليه الصالة -والصحب جمع صاحب كراكب وركب وأتباعهم والصحابي من لقي النبي 
ا به ومات على مؤمن   -عليه الصالة والسالم-ا به ومات على ذلك من لقي النبي مؤمن   -والسالم

ن كان مما يحفظ عن الزهري أن الصحابي من طالت  ذلك كما ذكر ذلك اإلمام البخاري وغيره وا 
فصحبه سنة أو سنتين غزا معه غزوة أو غزوتين لكن  -عليه الصالة والسالم-صحبته للنبي 

ا حال ولقاؤه له مؤمن   -عليه الصالة والسالم-الجمهور على خالف هذا أن مجرد رؤيته للنبي 
لقي الصحابة األتباع التابعي من لقي  ا به ومات على ذلك هذا صحابي وأتباعهم منكونه مؤمن  

الصحابة نعرف هذا لنعرف االتصال من االنقطاع نعرف أن هذا الخبر متصل أو مرسل إذا لم 
ومن روى من األكابر "نفرق بين الصحابي والتابعي ما عرفنا أن هذا الخبر متصل وذاك مرسل 

من روى من األكابر عن األصاغر والكبر هذا إما أن يكون في السنة وهو األكثر  "عن األصاغر
أو يكون في القدر أو يكون في القدر صالح بن كيسان يروي عن الزهري وهو أكبر منه بسنين 

الداري قصة الجساسة في صحيح مسلم فهذا من  روى عن تميم -عليه الصالة والسالم-والنبي 
 عن الصديق وغيرهماا روى أيض   -عليه الصالة والسالم-صاغر والنبي رواية األكابر عن األ

رواية الفاضل عن المفضول إال أن رواية الفاضل  "ا برواية الفاضل عن المفضولويلقب أيضا "
يشمل  ر  غَ ر والصِّ بَ ألن الفضل قد يكون الفضل وصف والكِّ  ؟عن المفضول أخص أخص لماذا

 أو روى مثال   -عليه الصالة والسالم-وى النبي الوصف ويشمل السن فالفضل أخص فلو ر 
عمرو بن العاص عن  ،عن عبد هللا بن عمرو العباس دعنا من العباس عمرو بن العاص مثال  

ابنه عبد هللا بن عمرو من حيث السن عمرو ابن العاص رواية أكابر عن أصاغر لكن هل يرد 
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ول بترجيح الولد على األب أو ما يعني على القفي هذا أن نقول رواية الفاضل عن المفضول 
أشبه ذلك وهذه مسألة ال ينبغي أن تطرح لكن من باب التوضيح دعونا من عمرو بن العاص 

رواية أبي قحافة عن أبي  وولده غيره من الصحابة ما في الصحابة من هو أجل من أبيه؟ مثال  
ة فاضل عن مفضول؟ بكر خلونا في مسألة أوضح أبو قحافة روى عن ابنه أبي بكر هذه رواي

رواية مفضول عن فاضل لكنها مع ذلك رواية أكابر عن أصاغر وقوله يلقب بها هذا فيه تجاوز 
كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة "رواية الشيخ عن التلميذ  "ورواية الشيخ عن التلميذ"

مثل هذا وال هؤالء أئمة جلة شيوخ يروون عن تلميذهم مالك وال إشكال في  "وغيرهم عن مالك
ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن عمن فوقه وعمن هو دونه ال يتكبر ال يتعلم العلم مستح 
وال مستكبر تقول وهللا هذا صغير ما يمكن أجلس عليه ال إال اجلس خذ العلم على حسب 
قناعتك بهذا الشخص وبحسب ما استفاض عنه من علم وفضل وجلس عند اإلمام مالك من 

ورواية "ا وأخذوا عنه العلم وقد علم الناس في صغره كثير من أهل العلم عدد كبير جد  الكبار 
الزميل يأخذ عن زميله يأخذ عمن هو مثله من أقرانه في السن وفي الطلب  "النظير عن نظيره

أبو حنيفة عن مالك  "«األيم أحق من نفسها من وليها»حديث  كالثوري وأبي حنيفة عن مالك"
ومعرفة رواية اآلباء عن "رواية أكابر عن أصاغر الثوري أكابر عن أصاغر واال نظير؟ نظير، 

قلنا أن هذا من رواية األكابر عن األصاغر لكن ال  "كرواية العباس عن ابنه الفضل األبناء
لهم قدر عظيم  ل فيه الصحابة كلهميدخل في قوله الوصف بالفضل وعدمه ألن مثل هذا ال يفّص 

وال يتنقص بعضهم على حساب بعض إال أنهم لهم مراتب ولهم مزايا فمن حيث باب العلم 
عليه الصالة -والرواية ابن عباس أعظم من أبيه في هذا الباب وبحسب السن والحق على النبي 

ابنه كرواية العباس عن  "وعكسه"ا من الفضل ما له له أيض  و ألن عم الرجل صنو أبيه  -والسالم
ا رواية عمرو بن شعيب وعكسه رواية االبن عن أبيه هذا كثير هذا هو الجادة وعن جده أيض  

كرواية  "اوكذا رواية األم عن ولده"عن أبيه عن جده رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
و معرفة المدبج عرفنا رواية األقران سالم يروي عن نافع أقران أ "ومعرفة المدبج"األب عن ابنه 

نافع يروي عن سالم أقران لكن إذا روى سالم عن نافع ونافع روى عن سالم هذا يكون إيش؟ 
رواية األقران بعضهم  "ومعرفة المدبج وهو رواية األقران بعضهم عن بعضهم"مدبج ولذا قال 

عن بعض يعني كل واحد يروي عن الثاني لكن إن روى واحد عن الثاني فقط نقول رواية أقران 
ومعرفة رواية "يعني رواية األقران  "أحدهم عن اآلخر ولم يرو اآلخر عنه فغير مدبج فإن روى "

نعرف أن هناك إخوة يروي  "كعمر وزيد ابني الخطاب"اإلخوة واألخوات  "اإلخوة واألخوات
سبعة كلهم يروون الحديث بعضهم عن بعض ونعرف أن هناك مجموعة من اإلخوة أوالد سنان 

فال بد من معرفة اإلخوة وال بد من معرفة على ما سيأتي من يشبه اإلخوة في االسم دون الحقيقة 
وهذا يبي يأتي إن شاء هللا بيانه المقصود أن مثل هذه األمور تحمي طالب العلم من من من 
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لخطاب على ما سيأتي في قيل فيه زيد بن الخطاب أكثر من واحد فيه عمر بن ا اللبس لو مثال  
المؤتلف والمختلف أكثر من واحد لكن ال بد أن تعرف أن هذا أخ لهذا لتأمن من الوقوع بين 

وما اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد "التفريق بين الرواة المجتمعين وبين الجمع بين المتفرقين 
ا روى عن السراج وبين اف أيضا راج والخف  ما بين وفاتيهما كالسراج فإن البخاري روى عن الس  

بين زمالء اثنين قرؤوا على  قوالالحويسمى السابق  "وفاتيهما مائة وسبع وثالثون سنة أو أكثر
هل نقول أن الخفاف عاش مائة وسبع  !واحد وتأخر الثاني عن األول مائة وسبع وثالثين سنة

سنة مائتين  أ بالتعليم مثال  ما عاش مائة وسبع وثالثين سنة لكن كيف؟ الشيخ بد ؟وثالثين سنة
راج بدأ سنة مائتين فأخذ عنه البخاري أو نقول بدأ سنة مائتين وخمسين فأخذ عنه البخاري السّ 

فمات بعد ست سنوات البخاري ُعّمر السراج إلى ثالثمائة فأخذ عنه شاب صغير فُعّمر بعده 
بعض الناس إذا قرأ في  سبعين سنة اجمع هذا مع هذا يكون المجموع مائة وثالثين سنة فقد

كتاب السابق والالحق للخطيب يقول مستحيل كيف يكون بين اثنين زمالء قرؤوا على شيخ واحد 
مائة وخمسين سنة يعني هذا أكثر ما وجد مائة وخمسين سنة هم جلسوا عنه في درس واحد ال 

بعد زمن يسير  هذاك مات ،هذا قرأ عليه وسن الشيخ عشرون سنة وهذا قرأ عليه وسنه مائة سنة
ر ر بعده بعد أن عمِّّ وهذا عمِّّ  ،ر بعد خمس سنوات ست سنوات ماتمِّّ قرأ عليه وهو كبير فما عُ 

الشيخ ثمانين سنين عّمر بعده سبعين سنة يكون المجموع بين وفاتي التلميذين مائة وخمسين 
 سنة.

 وصحبه أجمعين.وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
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 التذكرة في علوم الحديث
 البن الملقن

 
 يخ الدكتورشال  معالي

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين:

ومن لم يرو عنه إال واحد  قال ابن الملقن رحمه هللا تعالى في كتاب التذكرة في علوم الحديث
من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يرو عنه غير الشعبي ومن عرف بأسماء أو 
نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر ومعرفة األسماء والكنى واأللقاب ومعرفة 
ومعرفة مفردات ذلك ومن اشتهر باالسم دون الكنية وعكسه ومن وافق اسمه اسم أبيه 
والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق وما تركب منهما والمتشابه والمنسوب إلى غير أبيه 
كبالل بن حمامة والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخالفه كأبي مسعود البدري 
فإنه نزلها ولم يشهدها والمبهمات والتواريخ والوفي ات ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف 

ح بالميزان ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم من روى قبل ذلك عنهم فيه فيرج
ال فال ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء ومن حدث ونسي ثم روى  قبل وا 
عمن روى عنه ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبالد والصناعة والحلي آخر 

فإنه جامع لفوائد هذا  مبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أوالا التذكرة وهي عجالة لل
 العلم وشوارده ومهماته وفرائده وهلل الحمد على تيسيره وامتنانه.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين، أما بعد:

ا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يعرفها تعالى بعد أن ذكر أنواع   فيقول المؤلف رحمه هللا
من لم يرو عنه إال  "من لم يرو عنه إال راو واحد من الصحابة فمن بعدهم"فذكر منها معرفة 

راو واحد يكون مقل من الرواية فال يروي عنه إال راو واحد صحابي ال يروي عنه إال تابعي واحد 
إال راو واحد فمن بعدهم أما بالنسبة للصحابة فالجهالة عنهم مرتفعة فالجهالة  تابعي ال يروي عنه

عنهم مرتفعة سواء روى عنه واحد أو أكثر من واحد لكن نعرف بذلك الصحبة وأنه إذا قال 
عرفنا أنه صحابي ولو  -صلى هللا عليه وسلم-التابعي الثقة حدثني فالن قال سمعت رسول هللا 

عليه -كر ما يدل على صحبته كالتصريح بالسماع والتحديث من النبي نص على صحبته أو ذ
ثبتت صحبته بذلك ومن بعد الصحابة من طبقة التابعين فمن دونهم إذا عرفنا  -الصالة والسالم

أن هذا الراوي ما روى عنه إال إال راو واحد احتطنا في معرفة حاله ألن جهالة العين لم ترتفع 
تفع إال برواية اثنين فأكثر عند أهل العلم فهو مازال في دائرة مجهول عنه فجهالة العين ال تر 

العين حتى يروي عنه ثاني فيكون مجهول الحال ثم إذا عرف بجرح أو تعديل ارتفعت عنه 
كمحمد بن صفوان لم يرو عنه "ا عند أهل العلم إما بعدالة أو بضدها قال الجهالة وصار معروف  

عليه -ح بأنه سمع من النبي ي ألنه روى عنه تابعي ثقة وصرّ عرفنا أنه صحاب "غير الشعبي
ا ويعتنى يعني ينبغي أن يعرف أيض   "ومن عرف بأسماء"فتثبت صحبته بذلك  -الصالة والسالم
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لئال يظن الواحد جماعة لئال يظن الواحد جماعة  "بمعرفة من عرف بأسماء ونعوت متعددة"
متفق على ضعفه وتركه يروي عنه مدلسون على ال "كمحمد بن السائب الكلبي المفسر"يقول 

صيغ متعددة  منهم من يقول محمد بن السائب ومنهم من يقول حماد بن السائب ومنهم من يقول 
أبو النضر ومنهم من يقول أبو سعيد بن السائب ومنهم من يقول أبو هشام هذا يعنى به المدلس 

إلى غير ما اشتهروا به على ما تقدم فال  تدليس الشيوخ الذي يسمي الشيوخ أو يصفهم أو ينسبهم
اد ومرة قيل أبو النضر ومرة قيل أبو سعيد يظن أن هذا الراوي الذي مرة قيل محمد ومرة قيل حمّ 

ا كتاب الخطيب ومرة قيل أبو هشام يظن أنهم خمسة أو ستة ال هو واحد وفي هذا ينفع كثير  
أهل العلم أنهم أكثر من واحد وهم في موضح أوهام الجمع والتفريق فهناك رواة قال بعضهم 

ا هناك من ادعي فيه أنه الحقيقة واحد إال أن لهم أسماء ونعوت وأوصاف وألقاب متعددة وأيض  
جماعة وهو في الحقيقة واحد أو العكس ادعي فيه أنه واحد وهم جماعة اتفقوا على ما سيأتي في 

ف في هذا نِّّ للخطيب كتاب من أفضل ما ُص المتفق والمفترق اتفقوا في األسماء والنسبة والكنى و 
العلم اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق واإلمام البخاري له خالف مع أبي حاتم في ادعاء 
الجمع والتفريق والخطيب البغدادي رحمه هللا تعالى بّين الجمع من التفريق ما ينبغي أن يكون 

معرفة "ا من المهمات وت بينه وأيض  ا وله أسماء ونعجماعة بينهم وما ينبغي أن يكون واحد  
ا معرفة الكنى واألسماء واأللقاب األسماء والكنى واأللقاب مهمة جد   "األسماء والكنى واأللقاب

لئال يروى عن راو  واحد مرة باسمه ومرة بكنيته ومرة بلقبه مرة باالسم حدثني عامر ومرة بنسبته 
يظن الواحد جماعة والعارف بهذه األمور ال شك الشعبي ومرة يروى عنه بالكنية ومرة إلى آخره ف

أنه إذا جاءه األسانيد الثالثة أو األربعة كلها إسناد منها على وجه وهو يعرف ترجمة هذا الراوي 
أن اسمه كذا ولقبه كذا وكنيته كذا وينسب إلى كذا انتهى اإلشكال عنده يعرف أنه واحد لو قال 

قال ابن مهران ألنه معروف لو قال ابن مهران المقصود  حدثنا األعمش ثم قال حدثنا سليمان ما
أنه يعرف أن هذا هو األعمش إذا قال حدثنا عامر ومرة قال حدثنا الشعبي ومرة قال حدثنا قتادة 
ومرة قال أبو أبو الخطاب يعرف أن هذا هو هذا فيأمن من الحكم بتعدد الطرق والحديث ليس له 

بتنويع االسم أو الكنية أو النسبة يظنه المبتدئ أنه من طرق إال طريق واحد يدور على هذا لكنه 
متعددة وهذه ينفع فيها كثيرة عند إدامة النظر في كتب الرجال وفي الشروح تثبيت هذه المعلومات 

إرشاد الساري من انتقل من أول الكتاب إلى آخره  في الشروح أكثر منها في كتب الرجال مثال  
وأما الكرماني يكرر ويأتي  ي أو األعمش يذكره باسمه كامال  تجده يكرر كل ما يمر الشعب

بالطرائف عن هؤالء الرواة أطرف ما يوجد في ترجمته يذكره الكرماني ولذلك ترسخ هذه هذه 
المعلومات في ذهن طالب العلم ألنه يكرر إرشاد الساري يكرر باختصار يعني ما يترك موضع 

ي يكرر فوائد وطرائف وغرائب في ترجمة هذا الراوي إال ويجلي فيه المراد باختصار الكرمان
النووي له عناية خاصة وشديدة وفائقة فيما يتعلق بعمل الرجل عمله من عبادة صيام صالة قيام 
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قد تكون أكثر من عنايته بجرحه  ةجميع جهاد ما يتعلق بعبادات يعنى بها النووي عناية فائق
أهل العبادة فتجده يعتني بهؤالء ويتلذذ بأخبارهم  ألنه من أهل هذا الشأن من ؟وتعديله لماذا

ويطرب بها ويبسطها وكل واحد من الشراح له عناية فطالب العلم الذي له عناية بالشروح يرتاح 
ومن اشتهر باالسم دون "مفردات ذلك يعني ما تقدم  "ومعرفة مفردات ذلك"في هذا الباب 

ن كانت كنيته معروفة اشتهر باالسم عمر رضي هللا عنه  "الكنية من اشتهر باالسم دون الكنية وا 
وأبو عبيدة اشتهر بالكنية طلحة كنيته معروفة أبو حفص اشتهر بالكنية أبو بكر واسمه معروف 

ومن وافق  "ومن وافق اسمه اسم أبيه"بن عبيد هللا اشتهر باالسم وكل منهم له اسم وله كنية 
سم أبيه كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وتجدون في طبقات العلماء اسمه ا

ال سيما من تأخر في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر تجد االسم يكرر عشر مرات محمد 
بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد عشر مرات فيوافق اسمه اسم أبيه واسم جده وجد جده 

ن اشتهر عند  ي مثال  إلى آخره فالغزال محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغّزالي بالتشديد وا 
الناس بالتخفيف أن مثل هذه األمور ال بد منها قد يسقط واحد تعرف هذا الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي فإذا قلت الحسن بن الحسن بن علي اكتفيت باثنين فيوم درست اإلسناد وجدت 

نقطاع ألن الحسن األب أو الحسن الجد لم يعاصر من روى عنه فإذا فيه انقطاع وجدت فيه ا
ا أمنت من هذا عرفت أن هناك من من من أمثال هؤالء ونظرائهم من يكرر فيه االسم مرار  

في اللفظ كَجرير وحريز وُجرير وَعبيدة  "والمختلف"ي الخط ف "المؤتلف"االنقطاع ومن ذلك معرفة 
كنه مختلف ومعرفة المتفق في الخط واللفظ المتفق في الخط واللفظ وُعبيدة هذا مؤتلف في الخط ل

والمفترق في الحقيقة والذات فتجد الخليل بن أحمد جمع كلهم سموا الخليل بن أحمد لكنهم لكن 
ا ووجد حقائقهم وذواتهم مفترقة هم ثالثة أو أربعة كلهم الخليل بن أحمد وقد يتفقون في الجد أيض  

ا في المعاصرين سم واألب والجد وقد يتفقون في الرابع وهذا موجود أيض  جماعة يتفقون في اال
شاكل تحصل بسبب االتفاق في االسم واألب والجد واالسم رباعي أو خماسي قد يتفق وكم م دتج

من شخص حصل له ما حصل بسبب اشتباه اسمه باسم غيره والحقائق مختلفة فيعتنى بمثل هذا 
رتب عليهم التصحيح والتضعيف ال سيما إذا كان هؤالء المتفقين إذا ال سيما في الرواة الذين يت

كانوا يختلفون في التوثيق والتضعيف وهذا كثير ما يضعَّف خبر بسبب أن المضعِّّف ظنه فالن 
محمد بن سعيد بن فالن ضعيف وفيه بهذا االسم من طبقته وممن يشاركه في الشيوخ ثقة فتجد 

يضعفه ألنه ظنه فالن والحكم معروف أنه لجمع الطرق وأقوال  هذا يضعفه ألنه ظنه فالن وهذا
ما تركب محمد بن عقيل  "منهما ومعرفة ما تركب"األئمة والتنصيص على أن المراد به فالن 

يعني الصورة واحدة  "والمتفق والمفترق "اثنان وتركب من المؤتلف في الخط والمختلف في اللفظ 
 "المتشابه"دة محمد بن َعقيل أو محمد بن ُعقيل ومن ذلك معرفة َعبيدة وُعبي واللفظ مختلف فمثال  

معرفة المتشابه المتشابه يعني في الخط في الصورة قريب كعباس بن الوليد وعياش بن الوليد 
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عباس بن الوليد وعياش بن الوليد هذه متشابهان وفي المتشابه كتب كثيرة فيه المشتبه للذهبي 
ا حافظ ابن حجر وتلخيص المتشابه للخطيب البغدادي وفيه أيض  ا تبصير المنتبه للوفيه أيض  

ا يهتم بهذه األمور فطالب العلم عليه أن البن ناصر الدين كبار كبير واإلكمال البن ماكوال أيض  
يعنى بمثل هذا لئال يقع في الخطأ لمجرد االشتباه في الصورة يعني يقبح بطالب العلم أن أن 

يعني سمعت سمعت واحد من الكبار يعني من المشايخ الكبار لكن  يخطئ في راو مشهور مثال  
َبل يعني هذا يقبح بطالب علم صغير فضال  ناية بهذه األمور يقرأ سلمة بن كُ ليست له ع عن  ه 

كبير سلمة بن ُكهيل هذا من رواة األئمة من رواة الكتب الستة ومع ذلك يخطئ فيه هذا الخطأ 
ثل هذا الخطأ يزري به فعلى طالب العلم أن يهتم بمثل هذه يعني شنيع يقبح بطالب العلم م

بالل بن حمامة نسب إلى  "كبالل بن َحمامة المنسوب إلى غير أبيه"األمور ومن ذلك معرفة 
ال أبوه رباح بالل المؤذن وأيض   ا نسب مثل عبد هللا بن أبي بن سلول أبي أبوه وسلول أمه أمه وا 

ا وهذا مو  ا في الرواة قد ينسب إلى أمه ومن المهم معرفة ما جود أيض  فنسب إلى أمه وأبيه مع 
يسمع طالب علم  ا في غاية األهمية فمثال  يشترك فيه الذكور واإلناث من األسماء وهذا أيض  

جويرية بن أسماء ويريد له ترجمة أين يذهب يذهب إلى قسم النساء جويرية بن أسماء وجويرية 
رجمة في كتب النساء لماذا؟ ألنه ما يعرف أن هناك أسماء رجل وأبوه أسماء رجل فال يوجد له ت

مشتركة إذا كان واحد من المفهرسين وضع واثلة مع النساء فكيف بجويرية يعني قد ال يتردد في 
ا فمثل هذه األمور ال بد من العناية بها من قَِّبل طالب العلم وضعه مع النساء وابن أسماء أيض  

يسبق إلى الفهم يتبادر  "ق إلى الفهم منها شيء وهي بخالفهالنسبة إلى التي يسب"ومن ذلك 
نما  إلى الذهن شيء وهي بخالفه كما ينسب بعض الناس إلى قبيلة أو إلى مهنة وهو ليس منها وا 
جلس إلى هذه القبيلة أو سكن عندهم فنسب إليهم أو جلس عند الخرازين فقيل الخراز أو الخزاز 

دهم فنسب إليهم ينبغي أن يعرف مثل هذا وينتبه له قال جلس عندهم لكونه يكثر الجلوس عن
ا عقبة بن عمرو البدري أبو مسعود قالوا هذا لم يشهد بدر   "كأبي مسعود البدري "وهي بخالفه قالوا 

وقد  "ا ولم يشهدهانزل بدرا "ا والجمهور قالوا لكن الذي يرى ينظر في النسبة البدري يقول شهد بدر  
لمتبادر من هذه النسبة بلد كبير فيقال فالن بن محمد البغدادي ينسب الشخص إلى محلة وا

ذا لم ننتبه لهذه األمور قلنا اللقاء  ونسبته إلى حي في بلد من بلدان المسلمين في األندلس مثال   وا 
ممكن إذا كان بغدادي والراوي عنه من أهل العراق من بغداد اللقاء ممكن وهذا من بغداد حي في 

موجود في بالد المسلمين يوجد أحياء تسمى بأسماء البلدان باسماء المدن بل قد  وهذا قرطبة مثال  
تسمى بأسماء األقاليم قالوا فإنه نزلها ولم يشهدها وهذا قول الجمهور البخاري رحمه هللا تعالى في 
صحيحه عده في البدريين هل نقول إن اإلمام البخاري نظر إلى هذه االنسبة ولم يعلم حقيقتها 

ما يظن بالبخاري مثل ما يظن بآحاد المتعلمين  ؟أو أنه أثبت ذلك باألسانيد ؟في البدريين فعده
ا وكذلك مسلم في الكنى أثبته في البدريين وعلى هذا أنه وهللا قال البدري ال بد أن يكون شهد بدر  
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األنساب  ،ومن ذلكم معرفة المبهمات في السند والمتنا من هذه الحيثية يختلف في كونه شهد بدر  
ا وال ُألف فيها كتب من من أعظمها كتاب األنساب للسمعاني مطبوع في ثالثة عشر مجلد  

ن اكتفى بمختصره اللباب البن األثير جيد لكن األصل ما يستغنى عنه  يستغني عنه طالب علم وا 
نسوب ا ما يأتي العلم موهناك لب اللباب للسيوطي ففي األنساب كتب يفيد منها طالب العلم وكثير  

 ت  نَ ثم بعد ذلك يحتار طالب العلم في نسبته ألن كتب األنساب إذا ذكرت النسبة وضبطتها وبيَّ 
إلى من نسب فإنهم يذكرون المشاهير ممن انتسب هذه النسبة فكتاب السمعاني مهم بالنسبة 

أو سواء كانت في المتن أو في اإلسناد يعني حدثني رجل أو قل فالن  "والمبهمات"لطالب العلم 
أو كذا ومعرفة ذلك من أهم  -عليه الصالة والسالم-قال للنبي  امرأة أو جاء في المتن أن رجال  

عن كونه مجهول عين  مجهول ذات فضال   المهمات ألنه في اإلسناد إذا لم نعرفه صار مجهوال  
أو حال فيضعف بسببه حتى نقف على عينه عند من يقول أن الجهالة جرح والذي يقول أنها 

على كل حال معرفة المبهمات في األسانيد أهم وفي  ،عدم علم بحال الراوي هذه مسألة أخرى 
ء بخبر وجا -صلى هللا عليه وسلم-المتون مهمة ألنه في المتن إذا قال سأل رجل رسول هللا 

ثم كان هذا الجواب معارض بجواب آخر وعرفنا اسم  -عليه الصالة والسالم-بجواب من النبي 
عرفنا كيف نوفق بين  ؟هذا الراوي هذا الرجل الذي سأل ومتى أسلم هل اإلسالم متقدم أو متأخر

في ا فيها للنووي والخطيب األسماء المبهمة ا كتب كثيرة جد  هذه األخبار في المبهمات أيض  
ا للنووي مؤلف ويجمع المؤلفات كلها المستفاد من األنباء المحكمة للخطبي البغدادي وهناك أيض  

مبهمات المتن واإلسناد للحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي وأقول هذا الكتاب ال يستغنى عنه 
 يعني في كل باب يقتني طالب العلم أجمع ما في الباب فهذا أجمع ما في هذا الباب من

ف فيها الكتب بالنسبة للرواة وألِّ  "التواريخ والوفيات"ا بل في غاية األهمية معرفة المهمات أيض  
الكثيرة يعني كتب تراجم الرواة تهتم بالمواليد والوفيات فبه يعرف بذلك يعرف إدراك الراوي لمن 

ومتى مات  ؟روى عنه كيف نعرف راوي أن هذا أدركه أو لم يدركه ونحن ال نعرف متى ولد هذا
افتضح بالتاريخ كم من راو  هذا ال بد من معرفة التواريخ لمعرفة االتصال واالنقطاع وكم من راو  

افتضح بالتاريخ يروي عن عن شخص فإذا قيل له هل لقيته؟ قال نعم لقيته وبالتاريخ يفتضح إذا 
وخمسين فأنت  ا مات سنة مائةسنة مائة وستين قيل له لكن فالن   تقال ولد ؟تقيل له متى ولد

ما مات؟ فإذا عرفنا تواريخ المواليد والوفيات أمنا من الوقوع في تحدث عنه بعدما مات لقيته بعد
مثل هذا الخطأ وبهذا يعرف بطالن ما يدعى بعد مئين من السنين أنه لقي فالنا أو يروي عن 

-بي لقيت النبي الهندي موجود بعد الستمائة يدعي أنه صحابي يدعي أنه صحا ن  تَ فالن يعني رَ 
دجال من الدجاجلة واإلشكال أنه وجد فئام جموع  ،ورويت عنه يقول -عليه الصالة والسالم

الهندي باعتبار أنه من  ن  تَ غفيرة صدقته وادعت فيه الوالية وهو مترجم في الميزان وغيره رَ 
ابن حبان ثقات  من الرواة الثقات فيهم كتب ثقات "الثقات والضعفاء"الكذابين من المهمات معرفة 
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ا الكتب فيها الكامل البن عدل وميزان العجلي ثقات ابن شاهين وغيرها والضعفاء كثيرة جد  
ا في هذا االعتدال ولسان الميزان والضعفاء للبخاري وضعفاء المتروكين للنسائي كتب كثيرة جد  

اة يزيدون على ا من الرو الباب على طالب العلم أن يعنى بها والبخاري أدخل في الضعفاء عدد  
الضعفاء وفي كتاب الجرح والتعديل البن أبي  تابهنين وثالثين راوي أدخلهم في كالثالثين يمكن اث

ل ينبغي أن يحول فمعرفة كتب حاتم قال إذا أدخله البخاري في الضعفاء وقال أبي ينبغي أن يحوَّ 
ألنه يعرف أن هذا الراوي  الضعفاء وما فيها ومن انتقد عليها هذه في غاية األهمية لطالب العلم

مادام أدخل في هذا الكتاب فاألصل فيه أنه ثقة أدخل في هذا الكتاب األصل فيه أنه ضعيف 
ابن حبان أدخل بعض الرواة  لكن يبقى أن هناك مما يستدرك هذا العالم وذاك العالم فتجد مثال  

في الثقات وأدخلهم في المجروحين هذا ال شك أنها إما غفلة أو تغير اجتهاد لكن من أدخله 
ل ومع ذلك وجد في بعضهم قال ابن أبي البخاري في الضعفاء وقال أبو حاتم ينبغي أن يحوَّ 

عن الضعفاء  ؟ماذا يحولل قال أتحتج به قال ال ليش يحول لحاتم ألبيه لما قال ينبغي أن يحوَّ 
ضطر إليها ضرورة مادام مهذه األمور يحتاجها طالب العلم  وهو يحتج به يبقى في مكانه فمثل

رد ما اتجه لهذا الفن وهذا العلم فمعرفة الثقات ليصحح ما جاء عن طريقهم ومعرفة الضعفاء ليُ 
من اتفق على توثيقه جاء من طريقهم وبهذا يتميز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود 

هذا ما فيه إشكال يصحح الخبر بدون تردد إذا اكتملت الشروط ودراستهم غير متعبة وكذلك من 
من اإلشكال  ،ا دراستهم ال تتعب الدارساتفق على تضعيفه يرد يضعف الخبر من أجله وأيض  

تي تجمع من اختلف فيه فوثقه جماعة وضعفه جماعة ويوجدون هؤالء في الكتب ال اختلف فيه
الرواة الكتب التي تجمع الرواة كتاريخ البخاري والجرح والتعديل البن أبي حاتم والكمال للحافظ 
عبد الغني وتهذيبه للحافظ المزي وتهذيب تهذيبه البن حجر والتذهيب للذهبي وغيرها من كتب 

مع على توثيقهم ا تجمع الرواة سواء كانوا ثقات أو ضعفاء أو مختلف فيهم فالثقات المجكثيرة جد  
هذوال ال يشكلون وال يتعبون طالب العلم وكذلك من اتفق على تضعيفهم اإلشكال فيمن اختلف 

بالعدل ال بالهوى بالقسطاس بالعدل  "فيرجح بالميزان" ا وتعديال  فيه ومن اختلف فيه يعني جرح  
د ألنه وجد من فيتصف طالب العلم بالعدل واإلنصاف وال يتساهل وال يتشددون تشدد أو تساهل 

أهل العلم من يتشدد صارت سمة ظاهرة له وهذا إذا وثق عض على توثيقه بالنواجذ ويوجد من 
ف استمسك بتضعيفه فمثل هؤالء إذا استقر في ذهن طالب العلم عنهم هذه يتساهل فإذا ضعَّ 

نصاف لكن قد يوجد من بعض  الصورة يتخذ منهم هذا الموقف وعامة أهل العلم أهل عدل وا 
ا لتصحيح الخبر لتصحيح الخبر وتوثيق لباحثين خبر يؤيد ما يميل إليه ثم تجده يسعى جاهد  ا

ا وهذا ليس من رواته أو العكس يقف على حديث ضد ما يدعيه فيسعى إلى تضعيفه جاهد  
ا اعتداء على الشريعة فليحذر طالب العلم أن اإلنصاف وهذا حيف وجور بالنسبة للرواة وأيض  

هذا الوصف فيعتمد على أقوال أهل العلم فينظر فيمن وثق وينظر في أقوال من ا بيكون متصف  
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جرح ويوازن بين هذه األقوال بالطرق المشروحة عند أهل العلم بقواعد بعد معرفة قواعد الجرح 
والتعديل عند أهل العلم وذلك بعد أن يتأهل للنظر بعد أن يتأهل للنظر ولصعوبة هذا األمر تجد 

د يصدر من العالم الواحد فيه أكثر من قول يتردد فيه فمرة يوثقه ومرة يتوقف فيه الراوي الواح
ومرة يميل ويستروح إلى تضعيفه وهذا موجود عند أهل العلم كونه يوجد في الراوي أكثر من قول 
من أكثر من إمام أو من إمام واحد والقواعد معروفة للموازنة بين هذه األقوال لكن على طالب 

ا نجد أقوال متعارضة في يتصف باإلنصاف واالعتدال دون تساهل ودون تشديد أحيان   العلم أن
ُعبيد هللا بن األخنس من رواة البخاري لما ذكره الحافظ  راو من الرواة من قبل عالم واحد فمثال  

ابن حبان فقال يخطئ ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ لما ترجم له في  في الفتح قال ثقة وشذَّ 
ابن حجر ليس بالمعصوم وهو كغيره من أهل العلم ونحسبه وهللا  ب قال صدوق يخطئ أوال  التقري

حسيبه من أهل اإلنصاف لكن فرق بين أن يدرس ويتكلم على راوي وهو في حديث مخرج في 
ا في البخاري وحكمه في التقريب على الصحيح يعني الكالم ابن حجر توثيقه ألنه روى حديث  

كتب على مجموع أحاديث في الكتب وقد يكون حكمه الخاص بالنسبة مجموع أحاديث في ال
تأخذ الشهادة وهللا  لكتاب يختف عن حكمه العام بالنسبة لعموم المرويات ونظير ذلك مثال  

ا التقدير الخاص الذي هو في التخصص ممتاز يعني أنت في تخصصك التقدير العام جيد جد  
ت تستحق هذا التقدير لكنك في جملتك يعني من صاحب عناية واهتمام وحفظت وضبطت وأتقن

حيث المجموع منزلتك دون ذلك وهذا المثال محسوس عند الناس كلهم لما ترجم لعبيد بن 
األخنس وهو ينظر إلى هذا الحديث الذي ال معارض له في غاية القوة في غاية الصحة مخرج 

ار مجموع مروياته خارج الصحيح في أصح الكتب قال ثقة باعتبار أنه يروي هذا الحديث وباعتب
في التقريب يروي يتكلم على الراوي باعتباره يروي في البخاري في مسلم في أبي داود في 
النسائي في الترمذي يروي في جميع الكتب قد يروي حديث ابن ماجه وال تكون قوة هذا الراوي 

لراوي وحاله واحدة ثابتة لهذا الحديث مثل قوته في الحديث اآلخر نعم الصفات هي الصفات في ا
لكن الظروف واألحوال قد يوجد معارضة ممن هو أقوى منه في هذا الحديث فيرجح عليه فالنظر 
في الرواة من قبل أهل العلم لذواتهم وما قيل فيه من قبل أهل العلم في حفظهم في عدالتهم في 

تقنين ألن الضبط إنما يدرك ا وموازنتها برواية الحفاظ الضابطين المديانتهم في مروياتهم أيض  
 .بمقارنة رواية الراوي برواية الرواة الحفاظ الضابطين المتقنين

ا ذا الضرررررررررررربط              ومررررررررررررن يوافررررررررررررق غالب رررررررررررر
. 

ا فمخطرررررررررررررررررري               فضررررررررررررررررررابط أو نررررررررررررررررررادر   
. 

ا فيه فاألنظار تتباين من كتاب إلى كتاب وموضع إلى موضع على أن قوله صدوق يخطئ أيض  
يعني ال يليق بمثل عبيد هللا بن األخنس أن يقال فيه مثل هذا الكالم قد يقول قائل إنه ما فيه 

ومرة قال يخطي وش معنى وهناك يثبت أنه يخطئ؟ ال شك أن ابن حجر  بالتشهي مرة قال شذّ 
على إمامته في هذا الباب وعنايته وتجرده له وصرف جميع همته لعلم الحديث وعلوم الحديث 
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ومع ذلك من الذي يعرى من الخطأ والنسيان األئمة الكبار حفظ عليهم بعض  ورجال الحديث
ال سيما إذا تأهل ال يجرؤ اآلن يجرح ويعدل ويوثق ويصحح  ..،أنولذا طالب العلم عليه الشيء 

ا أو في مراحل الطلب إذا تأهل عليه أن ينظر ويضعف ويخطئ األئمة الكبار وهو مازال مبتدئ  
ينظر إلى حكم الحاكم الحافظ في التقريب وهذه طريقة ندعو إليها طالب  بتجرد بعين البصيرة

فقال ابن َلهِّيعة  العلم الذين لهم همة وعناية بعلم الحديث يأتي يجعل محور البحث التقريب مثال  
صدوق له أوهام يأتي إلى قول البخاري فيه يأتي إلى قول أبي حاتم يأتي إلى قول يحيى بن 

األئمة ثالثة عشر قول في الرجل ثالثة وثقوه وعشرة جرحوه ومنهم من وثقه  معين يأتي إلى قول
ا ومنهم من وثقه إذا روى عنه أحد العبادلة نأتي ننظر إلى إلى حال هذا الراوي من خالل مطلق  

ما قاله أهل العلم باإلنصاف تجعل التقريب هو المحور الذي تدور عليه ثم بعد ذلك تنظر في 
لديك األهلية والترجيح والموازنة بين هذه األقوال تعرف القواعد التي عرفها ابن األقوال إن كانت 

حجر من من قبلك وغير ابن حجر من العلماء الذين ينظرون فأنت قد تخالف ابن حجر وتقارن 
هذه المخالفة بأقوال أصحاب المختصرات األخرى وش قال الذهبي في الكاشف؟ قال الذهبي ثقة 

أو تقارن أقوال ابن حجر في أقوال أخرى قال  ق وقال الذهبي ضعيف مثال  وقال ابن حجر صدو 
على بن لهيعة في التقريب صدوق وقال في أكثر من موضع في فتح الباري ضعيف فأنت 
تستروح إلى من كثرة من من من ضعف فتحكم عليه بالضعف لكن لماذا قال ابن حجر صدوق 

نحن ال ندعي أن ابن حجر على إحاطة  ؟وضعفي هذا الوضع ولماذا قال ضعيف في ذلك الم
تامة وعلى يقظة تامة حينما حكم هنا وحينما حكم هناك فتح الباري بحر محيط ال بد أن تحصل 

وحكم على   ١٨النساء:  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ    ڇ  ڇ ژفيه شيء من المخالفات 
حديث بإسناد قال بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة وقال في التقريب صدوق وقال في أكثر من 
موضع من فتح الباري ضعيف ومع ذلك طالب العلم يتنبه لمثل هذه األمور وينظر بعين 
اإلنصاف فيرجح بالميزان كما قال المؤلف ولذا الحافظ الذهبي سمى كتابه الميزان وابن حجر 

به لسان الميزان أدق أدق من الميزان فال بد في هذا الباب من العدل واإلنصاف وسلوك سمى كتا
الجادة وال يتسرع اإلنسان بالتخطئة يعني وجد من ينتقد التقريب كثر من ينتقد التقريب وخطؤوه 
في مواضع كثيرة وهم ال يعرفون مثل هذه األمور التي تحتف باختالف هذه األحكام ومن 

اضطربت حاله و  "من الثقات ومنهم من خرف من اختلط في آخر عمره"ا معرفة المهمات أيض  
هؤالء الذين تغيروا في آخر أعمارهم كانوا حفاظ ثقات متيقضين في أعلى درجات التوثيق ثم بعد 

وكثير الخرف يحصل والتغير يحصل وال ذلك حصل لهم ما حصل اختالط واالختالط يحصل 
قد يختلط قبل يعترضه ما يعترضه إما  ،ال ،وتسعين ويكون خرفيلزم أن يكون سنه ثمانين 

ضربة في رأسه واال فجأة يفاجأ بمصيبة أو كارثة بعضهم واحد من الرواة نهق حمار فاختلط 
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نعرف األمور المفاجئة تؤثر في بعض الناس يعني على سبيل المثال شخص يقرأ في المسجد 
ريح تعصف بالنافذة واال شيء ثم بعد ذلك ما يدري ثم يضرب الباب واال تأتي يقرأ في المصحف 

أين وقف عليه هل هو بالصفحة اليمنى أو اليسرى هل في أعالها أو في أسفلها ما يدري عن 
شيء هذا اختالط لكنه اختالط مؤقت بعود هناك اختالط دائم خالص نهق حمار اختلط صار 

ف درهم اختلط ألن هذه فواجع ما يفرق بين الصح من الخطأ واحد سرق له مبلغ عشرة آال
والناس يتفاوتون في التحمل الناس يتفاوتون في التحمل فمن الناس من يختلط ألدنى سبب ومنهم 
من ال يختلط ومنهم بسبب مرض ومنهم بسبب فاجعة واال شيء من هذا أو كارثة تحصل له 

في معرفة من رمي يختلط هؤالء الرواة الذين ثبت لهم االختالط وفيهم المؤلفات االغتباط 
ا متى باالختالط كثيرة الكتب في هذا الباب ويبيَّن فيهم من عرف تاريخ اختالطه وهذا مهم جد  

لنميز لنقبل رواياته قبل هذا التاريخ ونرد ما روي عنه بعد هذا التاريخ من المهم تمييز  ؟اختلط
االختالط لنقبل رواية فالن  الرواة الذين رووا عنه قبل االختالط من الرواة الذين رووا عنه بعد

ال "ونرد رواية فالن فهذا يحتاجه طالب العلم حاجة ماسة  فمن روى قبل االختالط عنهم قبل وا 
من ا معرفة ا ومن ذلكم أيض  ا كافي  ا شافي  يقبل وأهل العلم ما قصروا في مثل هذا بينوه بيان  فال 

حترقت كتبه فاختلط المؤلف ابن الملقن معرفة من احترقت كتبه قالوا ابن َلهِّيعة ا "احترقت كتبه
من احترقت كتبه أو ذهبت "احترقت كتبه يختلط؟ يقول:  ..،احترقت كتبه لكن هل كل من اختلط

ن كان عقله معه لكنه ال يحفظ علمه كله في واختلط اختلط حكم   "فرجع إلى حفظه فساء ا وا 
ذهبت أو سرقت ال شك أنه يتأثر الكتب علمه كله في الكتب فإذا ابتعد عن كتبه أو احترقت أو 

نعم مؤلفاته ذهبت لكن  ؟فمؤلف الكتاب ابن الملقن احترقت كتبه لكن هل هو يعتمد على الكتب
يبقى أن علمه في صدره اإلشكال فيمن يعتمد على هذه الكتب فيرجع إلى حفظه ما يجد شيء 

لعلوم ضبطناها في كما هو حال كثير من طالب العلم في هذا الوقت يعني كثير من دقائق ا
كتبنا ودونا فوائدها على طرة الكتاب أو في كناش أو في دشت على ما يقولون دفتر تدون فيه 
الفوائد لكن إذا سافر وخال ترك هذا في بلده يسأل ما يجيب يقول حتى أرجع الفائدة يعرف أنها 

الكتب ال شك أنه  أرجع لنسختي فالذي يعتمد على كود قال وهللا؟ في الكتاب الفالني صفحة كم
لمن يعتمد على الحفظ ومن يعتمد على الكتب يقولون من  إذا فقدها يتأثر ولذا يذكرون مثاال  

يعتمد على الحفظ كمن زاده التمر زاده التمر مسافر معه تمر ما عليه إال أن يمد يده ويأكل هذا 
هذا يكفيه أنه يأخذ ويأكل مثل التمر  حفظ ما يحتاج إلى شيء لكن من زاده البر أو الرز مثال  

يحتاج إلى عناء كبير هذا يحتاج إلى  ..،ال، يحتاج إلى طحن ويحتاج إلى طبخ ويحتاج إلى
هذا مثل التمر خذ وكل ما عندك مشكلة فعلى طالب الرجوع إلى الكتب بين من زاده في صدره 

حفظ النظريات الحديثة التربوية العلم أن يعنى بالحفظ وال علم إال بحفظ يعني مهما قيل عن ال
ا ما يرمى الحفاظ بأنهم الفهم عندهم ضعيف هذا الكالم ليس يقولون كثرة الحفظ تبلد الذهن وكثير  
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بصحيح التزهيد في الحفظ تزهيد في العلم وال يقول أن فالن الحافظ ترى فهمه قليل إال حاسد 
ظ عشرة آالف حديث من طالب العلم حاسد الحسد يتسبب في مثل هذا تقول وهللا قيل فالن يحف

الموجودين اآلن بس قال ال يهمك هذا مجرد زاد نسخة أو نسخ من الكتب العبرة بالفهم هذا تزهيد 
ا هو حسد ألن هذا ما يحفظ وال مائة حديث وعند نفسه بأنه من األئمة في الحفظ من جهة وأيض  

ولذلك  ،فضيحة هذي ،لنهاية ال شيءيوصف بأنه الفقيه المحدث العالم الفاعل التارك ثم في ا
ا الفهم أيض   ،يجعله يقول هذا ما عنده العبرة بالفهم صحيح العبرة بالفهم والحفظ وحده ال يكفي

وحده ال يكفي الفهم وحده ال يكفي من احترقت كتبه عرفنا أنه ال يتأثر إال إذا كان اعتماده عليها 
لمه في صدره ما يتأثر من غرائب االتفاق فكم من احترقت كتبه وكم من شخص باع مكتبته وع

ناقشت طالب في رسالة ذكر في ترجمة ابن لهيعة أنه احترقت كتبه ضعيف الحتراق كتبه قلت 
يكفي أنه ضعيف الحتراق كتبه؟! ألن هذا الطالب المناَقش احترقت مكتبته قبل أن يسلم الرسالة 

ا أنت ضعيف احترقت كتبك زد نفس هل يكفي أنه احترقت ويوصف بالضعف قال نعم قلت إذ  
وكان يعتمد عليها أما إذا كان ال يعتمد عليها ما يضره أن تحترق كتبه ألن هذا الطالب احترقت 
كتبه وبحث من جديد وأتى ببحث رائع يعني فال يكفي أن يقال العلة أن احترقت كتبه احترقت 

ا ظ في صدره ما فيه إشكال أيض  كتبه وأمن مكتبة ثانية واشتغل ما فيه إشكال أو كان علمه محفو 
أنه قال هنا ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء ساء حفظه كثير من الناس 

ال شك أنه إذا  حافظته ضعيفة ويعتمد على ضبط الكتاب ال يعتمد على ضبط الصدر فحينئذ  
الراويي  من حدث ونسي يأتي "من حدث ونسي"ا من ذلك معرفة رجع إلى حافظته ضاع وأيض  

ن قال ال أذكر  الثقة فيقول يا فالن أنت حدثتني بحديث كذا إن قال كذبت بطل الحديث وا 
فاإلنسان معرض للنسيان وقد حصل أن حدث أكثر من واحد ونسوا أنهم حدثوا فصاروا يحدثون 
عمن عمن حدثوه يحدثون عمن حدثوه حدثني فالن عني أني حدثته عن فالن عن فالن إلى 

ا تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ونسي ومنهم لك كتب من حدث ونسي وفيه أيض  آخره وفي ذ
ا من لوثوقه به أما إذا كان غير ثقة ما ينفع خوف   "من حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه"

ضياع المروي فتجده يقول حدثني فالن عني أني حدثته عن فالن عن فالن عن فالن بكذا وال 
ا تسمعون من هذا الدين واالهتمام به لئال يضيع وتجدون أحيان  شك أن هذا من عنايتهم بحمل 

وتروونها عنه وبعد مدة طويلة تقول أنت قلت لنا يا فالن قصة فالن أو كذا بعض الناس قصص 
أو كذا قال وهللا ما أذكر ال سيما إذا كان ما رددها في المجالس ألن بعض الناس القصة يرددها 

ي ذهنه وال ينساها لكن إذا حدث بها مرة واحدة أو قصة في مجالس كثيرة وخالص ترسخ ف
عارضة طرأت له فذكرها في مجلس ثم سئل عنها بعد سنين قال وهللا ما أذكر وقد ينكر المحدث 

لئال يتهم ألن جاء في الخبر حدثوا الناس بما ا عن علم الحديث وأهل الحديث وهذا يحصل بعيد  
الجوع الشديد تجدوهم ال يصدقون أن بلدان أخرى فيها  ثال  يعرفون فمن أهل هذه البالد في أيام م
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النعم تداس باألقدام وأن الجزم تمسح برقائق الخبز وما أشبه ذلك هذا موجود في بعض البلدان 
اللي فيها شيء من الرغد وانقلبت عليهم األمور وصاروا اآلن في أسوأ األحوال لكن إذا جاء واحد 

تهم يمسحون الكنادر بالخبز قال أنت مجنون أنت ألنهم اإلنسان إذا من تلك البلدان قال وهللا شف
إذا غفى صار حلمه في رغيف ما رأى رغيف من أيام متطاولة فجاء اثنان أخوان من العراق في 
أيام الجوع فقال رأيت في ساحة كبيرة في بغداد أكبر من جبل كذا صبرة تمر وأخرى عيش قالوا 

لجوع صار حلمك في هذا قال اسألوا أخوي أخوي معي وهو ثقة ال أنت مجنون أنت تحلم من ا
ا على سمعته سألوه قال أبد يكذب ألنه بيكذب مثله فمثل هذه األمور قد يجحدها اإلنسان حفاظ  

ثون بما يعرفون ما تقول مثل هذا الكالم لناس ما يستوعبونه يعني أول  وعلى منزلته فالناس يحدَّ
ما وجدت كثير من الناس قال سحر الساعة ألف فيها هل هي  المخترعات الحديثة أول ..،ما

فالذي يأتي بمثل هذه األخبار ال سيما في أول األمر يكذب فعلى اإلنسان أن  ؟سحر أو صناعة
ينظر في أحوال الناس وظروفهم وال يحدثهم إال بما يستوعبون حتى من من من الحديث من 

قيل له وهو في مجلس حديث البقرة التي ركبها  القرآن يعني إذا كان إمام جامع خطيب مشهور
صاحبها وقالت له ما خلقنا لهذا قال دعونا من من خرافات بني إسرائيل قالوا الحديث في 

يقول آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر كل هذا نقول إذا  -عليه الصالة والسالم-البخاري والرسول 
سلمين من باب أولى فيحفظ عليهم أديانهم كان مثل هذا ال يستوعب مثل هذه القصة فعامة الم

ا تراعى عقولهم ومستوياتهم ولذا جاء حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب هللا بهذا وأيض  
طبقات "ا معرفة ورسوله فعلى اإلنسان أن يحدث الناس بما يعرفون ومن ذلك من المهمات أيض  

بحسب السن واألخذ عن الشيوخ فتجد رجال طبقات ال شك أن العلماء طبقات  "الرواة والعلماء
الكتب الستة ثنتا عشرة طبقة يعني قسمهم ابن حجر إلى اثنتي عشرة طبقة يعني كل طبقة تعادل 

نة يعني مثل الزمالء اآلن في الدراسة يعني سب من عشرين سنة ما يقرب من عشرن ما يقر 
عك من أولى ابتدائي إلى تخرجت في الجامعة هذه طبقة ويليهم طبقة أخرى يليهم مشخص درس 

طبقة ثالثة وهكذا يقول قوم تشابهوا وتقاربوا في السن وفي األخذ والتحمل عن الشيوخ نستفيد من 
معرفة الطبقات إمكان االتصال وعدم إمكان االتصال إمكان اللقاء وعدم إمكان اللقاء إمكان 

إذا عرفنا أن هذا من طبقة هذا ولذلك ابن حجر في كل الرواة فالن إمكان السماع  السماع وعدم
فالن من الطبقة الخامسة من الطبقة السابعة من الطبقة كذا لكن هل يعني أن من في الطبقة 
السادسة ال يروي عن الثامنة؟! يروي عنه ألنه فرق بينهم أربعين سنة وأربعين سنة محتملة لكن 

طبقته نجزم بأنه عاصره إذا كان فوقه بطبقة أو طبقتين كل ما تكثر الطبقات إذا كان في 
يضعف هذا االحتمال فنحتاج إلى معرفة الطبقات وابن حجر اعتنى بها عناية فائقة في التقريب 

من الرواة معرفة الموالي  "الموالي"ا معرفة وكذلك الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ من المهم أيض  
ا سواء كان الموالي سواء كان من أعلى أو من أسفل السيد أو الرقيق أو الوالء أيض  من الرواة 
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الُجعفي هل هو من جعف؟ ال، ليس من  بالرق أو بالحلف أو باإلسالم على يديه فالبخاري مثال  
نما أسلم على يد يمان الجعفي فهو من مواليهم من موالي جف لكن مسلم القشيري من  جعف وا 

نزالهم منازلهم وال يعني هذا ذا ونعرف هذا وهذا أيض  أنفسهم نعرف ه ا مهم بالنسبة لمعرفة الرواة وا 
 «ال فضل لعربي على عجمي إال بالتقوى »أنه مادام هذا مولى فهو أضعف من العربي ال ال ال 

يعني كم بز الناس اإلمام البخاري وهو مولى من األعاجم سيبويه في العربية جعل الناس عالة 
من من من األعاجم وغيره وغيره وغيره العرب ليست خصيصتهم بالعربية بقدر ما أن  عليه وهو

منهم لكن ال يعني أن هذه  -عليه الصالة والسالم-الكتاب أنزل بلغتهم وبما يعرفون والرسول 
ومن ذلكم  «فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»ترفعهم عند هللا جل وعال إذا تخلف العمل 

قبائل العرب ومن ينتسب إليها وكانت النسبة إلى القبائل في أول األمر  "قبائلال"أيضا معرفة 
النسبة إلى القبائل فالن التميمي فالن الهذلي فالن القرشي فالن إلى آخره النسبة إلى القبائل لما 
فتحت البلدان وكثر الداخلون في اإلسالم من غير العرب صارت النسبة إلى البلدان فالن 

ت على القبائل فحتى صارت إلى بالد ن البغدادي فالن النيسابوري كثرت هذه وغطّ الدمشقي فال
العرب فالن المكي فالن المدني فالن اليمني فالن كذا صارت النسبة إلى البلدان بعد ذلك 

 "والُحلى"كالخزاز والقزاز والخراز والحناط والخباط والخياط إلى صناعات صارت  "والصناعة"
ع حلية الحلى الصفات األعرج األعمش األعمى وهكذا وكثر فيهم االنتساب الحلى الصفات جم

إلى الصفات يعني عرفوا بصفاتهم ومعروف أن الصفات التي فيها شيء من الذم هي تسمى 
ألقاب واللقب ما يشعر بمدح أو ذم وقد نهينا عن التنابز باأللقاب لكن إذا لم يقصد بذلك شين 

ذا اللقب أهل العلم يتداولونه بغير نكير حدثنا األعمش حدثنا األعرج الرجل أو عيبه وقد اشتهر به
فالن األعمى ابن أم مكتوم األعمى وهكذا فإذا عرف بهذا ولم يقصد بذلك شينه وال عيبه فأهل 

يعني هذا آخر  "آخر التذكرة"العلم تداولوا هذا من غير نكير يقول المؤلف رحمه هللا تعالى 
تذكرة للمبتدي ويتبصر بها المنتهي  "وهي عجالة للمبتدي"صغير انتهى التذكرة هذا الكتاب ال

يعني في هذا العلم  "عجالة للمبتدئ فيه"عنه ويعتمد عليها المبتدي  يتذكر بها ما كان غافال  
ا يعني كأنها مدخل لكتابه الذي اختصرها منه ولخصها منه وهو المقنع والمقنع أيض   "ومدخل"

المقنع ألنه في  "المشار إليه أوالا  للتأليف السالف"اختصار لعلوم الحديث البن الصالح ومدخل 
بداية الكالم قال فهذه تذكرة في علوم الحديث ينتبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي اقتضبتها 

 ا مختصر من علوم الحديث البن الصالحيعني اختصرتها من المقنع تأليفي والمقنع أيض  
جامع لفوائد هذا  "فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أوالا "

ن كان فاته ما فاته مما يوجد في غيره  "ومهماته وفرائده"العلم وشوارده  يعني جامع لكثير منها وا 
ه بحيث ال من الكتب وفات غيره ما يوجد فيه المقصود أنه ال يوجد كتاب يستغنى به عن غير 

يجد في هذا ويزيد على هذا ويأخذ من يستفاد من غيره طالب العلم يجمع الكتب ويستفيد منها ما 
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هذا وهكذا ومن المفارقات أن السخاوي شارح التذكرة في أخصر شرح يعني ال يوجد لكتب علوم 
المتن ا الكلمة بكلمة أو كلمتين يعني ثالثة أضعاف الحديث أخصر منه يعني شرح مختصر جد  

ف في علوم أو أربعة أضعاف ال شيء شرح معتصر ومع ذلكم له شرح هو أطول وأفضل ما صنِّّ 
الحديث شرح األلفية فتح المغيث فجمع السخاوي بين أكبر كتاب في علوم الحديث وأصغر كتاب 

 "فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده وهلل الحمد على تيسيره وامتنانه"ويقول 
وفرغت من تحرير هذه التذكرة وفرغت من "يعني على الفراغ من هذا الكتاب الصغير يقول 

في ساعتين يعني أنه اختصر هذا  "تحرير هذ التذكرة في ساعتين من صبيحة يوم الجمعة
الكتاب بساعتين؟ يعني جلس على كتابه المقنع واستل منه واختصر واعتصر هذا الكتاب في 

مضي ساعتين من صبيحة يوم الجمعة؟ الذي يظهر أنه يؤلفه في ساعتين  ساعتين؟ أو أنه بعد
سهل يعني فساعتين كافية مادام األصل عنده المقنع عنده ويأخذ من كل صفحة كلمة أو كلمتين 

م النخبة في أكثر من مائتي بيت في يوم ظَ وهكذا إلى أن ينتهي أقل من ساعتين الصنعاني نَ 
نثر ونظم النخبة عشرة أضعاف هذه التذكرة في يوم واحد في يوم واحد والنظم أعظم أشد من ال

 واحد يقول لما ذكر النخبة ومؤلفها قال:
طالعتهررررررررررررررررا يومررررررررررررررررا مررررررررررررررررن األيرررررررررررررررررام              

. 
فاشرررررررررررررررتقت أن أودعهرررررررررررررررا نظرررررررررررررررامي                

. 

إلرررررررررى المسررررررررراء عنرررررررررد قررررررررردوم النررررررررروم                 .فتم من بركة ذاك اليوم              
. 

 بيوم واحد في يوم واحد والسيوطي نظم ألفيته في ستة أيام في ستة أيام:
نظمتهررررررررررررررررررا فرررررررررررررررررري سررررررررررررررررررتة األيررررررررررررررررررام               

. 
 .بقدرة الملك العالم                  

إلى آخره فالوقت فيه بركة لمن يستغل الوقت فعلينا أن نستغل الوقت يعني من صالة الصبح إلى 
وفيه بركة وفيه خير عظيم فمن يستفيد من وقته ال شك أنه يعان الظهر هذا تقطع فيه المفاوز 

على التحصيل ويعان على التأليف ويعان على االنتفاع يعان على النفع يحفظ في بقية يومه 
فإنه يحرم بركة العلم والعمل يحرم بركة العلم والعمل  والقال بخالف من أضاع األوقات في القيل
سابع عشرين جمادى األولى من سنة ثالث وستين "عة في ساعتين من صبيحة يوم الجم

يعني قبل وفاته بإحدى وأربعين سنة وعمره أربعون عمره أربعون ألنه ولد سنة ثالث  "وسبعمائة
وعشرين وأتممها سنة ثالث وستين عمره أربعون وقد وجد من يصنف بعد قبل ذلك بكثير ولكن 

ين قطع العالئق بكل أحد قطع التدريس قطع األربعين مكتمل العمر السيوطي لما أتم األربع
ف فاإلنسان الذي اإلفتاء قطع االتصال بكل مخلوق اتجه إلى التأليف وأنتج أكثر من ستمائة مؤلَّ 

لية تفرغ لشيء ال شك أنه يعطيه جهده ونفسه وكليته يعان عليه ويبدع فيه وينتج إذا كانت األه
كم؟ الشرح الشرح موجود في وش عند "نَ أحسَ "ئة وستين وسبعما ثالثموجودة هنا فرغ منها سنة 

 الشرح الشرح.
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 63 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: .....................
 التوضيح األبهر.

 طالب: .....................
 ما هو معكم؟

 طالب: .....................
 وش يقول؟

 طالب: .....................
 ال ال ما أريد كالم علي، أحسن هللا.

 .....................طالب: 
 بعضها وما بعدها، وفي نسخة ثانية في خير وعافية انتهى.

 طالب: .....................
الطبعة الثانية في  ..،طيب في بعض النسخ نقيضها في بعض النسخ التويضح األبهر طبعة

 الشرح بعضها يقول وفي األصل نقيضها كذا عندك؟
 طالب: .....................

 صح؟ "أحسن هللا بعضها"ي في التوضيح األبهر يعن
 طالب: .....................

 والمحشي المعلق قال كذا في الشرح وفي األصل يقول وفي األصل نقيضها.
 طالب: .....................

تحقيق البخاري هذا طبعة أضواء السلف أنا شفته مع اإلخوان في أول يوم واألصح تقضيها 
انتهى وصلى هللا وسلم  "وعافية في خير"من السنين  "وما بعدها"أي تمامها  "يهاض   أحسن هللا تق"

 وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


